ACTIVITATS ESPORTIVES SAGRAT COR ESCLAVES- ACTIVA
Benvolgudes famílies,
Ens dirigim a vostès per informar-los sobre alguns aspectes importants de les activitats
ESPORTIVES que començaran el dilluns 28 de setembre.






L’activitat es durà a terme a les instal·lacions de l’Escola Sagrat Cor Esclaves
Els grups d’activitat s’organitzen segons esports i edats.
Els monitors d’Activa s’encarregaran de recollir els alumnes a la sortida de classe.
Les activitats esportives es duran a terme a l’aire lliure, excepte els dies que la
meteorologia no ho permeti (exemple: pluges fortes, etc.), que s’habilitaran espais
interiors mantenint la distància de seguretat entre els alumnes.
Sortida de les activitats per la porta de GUAL:
o
o
o
o
o

1r i 2n de PRIMÀRIA: 18:05h
3r i 4t de PRIMÀRIA: 17:55h
5è i 6è de PRIMÀRIA: 18h
1r i 2n d’ESO: 18:55h
3r i 4t d’ESO: 19h

MESURES DE SEGURETAT
Activa es compromet a complir amb la normativa higiènica i sanitària detallada al pla de
contingència de l’Escola i de l’empresa. Algunes de les mesures recollides són les següents:







Caldrà que els i les alumnes vinguin canviats des de casa amb l’uniforme d’educació
física, el dia que tinguin alguna activitat esportiva, ja que no es pot fer ús dels
vestuaris de l’Escola.
Caldrà que els i les alumnes portin una cantimplora d’aigua individual, ja que no es
pot fer ús de les fonts de l’Escola.
L’ús de mascareta serà obligatori fins que l’alumne/a iniciï l’entrenament a la seva
pista.
Els monitors i monitores d’Activa duran a terme els entrenaments obligatòriament
amb mascareta.
El material es desinfectarà SEMPRE abans i després del seu ús.
Es farà neteja de mans i/o ús de gels hidroalcohòlics, abans i després de
l’activitat.

Aprofitem l’ocasió per a recordar-los que la inscripció a l’activitat s’entén per cursos sencers.
Qualsevol baixa a mitjans de curs haurà d’estar degudament justificada, per tal de no
emetre els següents rebuts.
Guanyem al virus amb salut!
COORDINACIÓ D’ACTIVA
Tel. 93 284 02 22
catalunya@activa.org

