
Llorenç Mestre : 616 666 533  - www.triasport.cat – triasportsc@gmail.com 

 

 

 

Benvinguts a l’escola d’estiu de Sant Joan! 

Des de Triasport vos agraïm molt la vostra confiança, per això, dir-vos que treballarem perquè 

els vostres fills/es s’ho passin d’allò més bé, i tenguin unes setmanes molt divertides i 

profitoses!  

Tot seguit us presentem unes normes bàsiques, que preguem respecteu el màxim possible, 

per garantir un bon funcionament de l’activitat: 

Horari i lloc entrada 9.00h-9.30h – POLIESPORTIU SON JUNY– CEIP SON JUNY 

Horari i lloc recollida 13.30-14.00h – POLIESPORTIU SON JUNY– CEIP SON JUNY 

 

El primer dia d’activitat, l’equip dirigent vos donarà indicacions de com i per on entrar i sortir 

tenint en compte l’edat del / la participant! 

Les mesures preventives relacionades amb el Covid/ 19 que durem a terme son: 

A la entrada i sortida de l’activitat: 

    - Si el vostre fill/a presenta símptomes d'estat febril o malestar, en cap cas pot venir a 

l'activitat. Si es dona el cas, nosaltres l’aïllarem i contactarem amb la família seguint el 

protocol fixat per les autoritats sanitàries. 

   - Neteja de sabates (catifa amb desinfectant) 

   - Neteja de mans / aplicació de gel hidroalcohòlic 

   - Mascareta obligatòria per a nins/es majors de 6 anys 

Durant l’activitat: 

  - Neteja de mans a cada activitat. 

  - Neteja amb solució desinfectant de les superfícies i materials utilitzats.   
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ELS PAGAMENTS QUE S’HAGIN DE FER EL PRIMER DIA, DEMANEM QUE DUGUEU 

L’IMPORT EXACTE DINS UN SOBRE, AMB EL NOM DEL /LA PARTICIPANT 

 

Que han de dur a l’activitat? 

 Fotocòpia dni i “llibret de vacunació” del participant. 

 Degut a les limitacions per a compartir material, cada participant ha de dur el material 

bàsic escolar: llapis, goma de borrar, pintures de cera (“tipus plastidecor”) 10 colors, 

maquineta de fer punta, tisores (a partir de 6 anys) i cola de barra.  

 Han de dur sabates esportives tancades, el berenar i aigua, gorra amb visera per protegir 

del sol, crema solar, banyadors, tovallola i xancles (recomanable tancades). 

 IMPORTANT: Tots els objectes, allà on sigui possible, prega’m que poseu el nom del 

participant (nom i llinatges). 

 No és recomanable dur objectes de valor. Per a la nostra part, desde la organització ni 

l’equip dirigent ens responsabilitzarem en cas de pèrdua o averia...  

 

DATES LIMIT INSCRIPCIONS: 

Per a inscriure els nins/es a l’activitat del mes d’agost el plaç d’inscripció acabarà el 

dimecres, dia 15 de juliol a les 14:00h. Podeu tramitar la inscripció directament amb el director 

de l’activitat. Per a qualsevol consulta no dubteu en contactar amb nosaltres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En/na ___________________________________ s’ha inscrit a l’Escola d’Estiu 2020 de Sant 

Joan durant el període_______________________________ rebent un total de____________€ 
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