
 

Benvolgudes famílies, 

Tot i que la majoria d’extraescolars han hagut de ser suspeses, podem continuar oferint l’activitat extraescolar de 

piscina. 

En que consistirà? Els pares tindran que decidir el dia/dies i l’hora d’assistència. Serà responsabilitat dels pares portar-

los i recollir-los de les instal·lacions. La diferència entre contractar aquest cursos pel teu compte o per l’AFA és el preu, 

gràcies a fer-ho a través de l’AFA podem oferir un descompte molt atractiu en la quota trimestral. 

La piscina està a les instal·lacions esportives de Uesports Salt, la direcció: Carrer de Miquel Martí i Pol, 5 17190 Salt. 

Horaris/Preus: 

 

Inicialment la preinscripció la realitzarem per les families que volen fer els 3 trimestres ja que si en voleu assistir 

només a 1 és molt mes dificil garantir que tingueu plaça. Però recordeu que sempre es podrà cursar baixa 1 mes 

abans de la finalització del trimestre en curs i la resta de trimestres no els trindreu que abonar.  

 

Els trimestres són: 

 

1er trimestre: 1 d’octubre del 2020 fins 23 de desembre del 2020. 

2n trimestre: 7 de gener del 2021 fins 27 de març del 2021. 

3r trimestre: 6 d’abril del 2020 al 21 de juny del 2021. 



Mesures excepcionals pel COVID-19: 

- Els horaris d’entrada són esglaonats depenen del curs que faci l’alumne. Veure quadre: 

vestidors grups 

2020-21.pdf  
- Els monitors recolliran i deixaran als nens al vestuari. 

- El servei de dutxes estarà fora de servei. 

- Nomes 1 pare a ser possible del mateix sexe pot acompanyar a l’alumne. 

- Es donarà entrada als vestidors 10 minuts abans de l’hora d’inici. 

- L’informe trimestral que es donava passa a ser anual i només si l’alumne ha assistit a 2 trimestres. 

- Ara per ara les jornades de portes obertes queden anul·lades. 

- Un cop tingueu la plaça us enviarem un document de informació de COVID-19 (declaració responsable) que 

tinderu que enviar escanejat a salt@uesports.cat o lliurar-lo a recepció abans de començar el curs. 

Que teniu que fer si us voleu inscriure? Ho podeu fer al seguent formulari web:  

https://forms.gle/HHyaC7N5hqZnvhGh8 

 

• Les dades de l’alumne  

• L’horari que us agradaria fer. 

• Si anaveu l’any passat o no.  

• Si fan servir bombolleta o no. 

• Dades de contacte. 

El coordinador dels cursos de piscina intentarà donar plaça en l’horari desitjat però en cas de que nos fos possible 

donaria alternatives que us comunicaríem i decidiríeu si finalment us inscriviu o no. Al inscriviu-vos accepteu totes 

les normes de les activitats escolars i l’AFA (podeu consultar-les a la web de l’AFA Falgueres).Recordeu que heu de 

ser socis per poder formalitzar la inscripció a l’activitat. 

Periode d’inscripció: del 14 d’agost fins 17 d’agost. Passat aquest període el link d’inscripció quedarà inactiu. 

Link d’inscripció: https://forms.gle/HHyaC7N5hqZnvhGh8 
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