
Estimades famílies,

Paido gestionarà les activitats extraescolars pel curs 2020/2021. A continuació donem
informació d’aquestes activitats. adaptades als protocols de seguretat i higiene que marca el
Departament d’Ensenyament per tal que sigui una activitat segura.

La filosofia PAIDO es basa en treballar l’educació en el lleure des d’una perspectiva àmplia (hàbits,
valors, relacions, participació, diversió...) També treballem, evidentment, les qualitats tècniques i de
coneixement necessàries per a l’execució de cada activitat.

Així doncs, la primera funció educativa que compleixen les activitats extraescolars és mostrar als nens i
nenes el ventall de possibilitats que tenen per omplir i gaudir del seu temps lliure, tot formant-se com
a persones mitjançant uns valors treballats a través del joc.

Activitats
HORA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
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JOC I DIVERSIÓ
De P4 a 4t

JOC I DIVERSIÓ
De P4 a 4t

JOC I DIVERSIÓ
De P4 a 4t

JOC I DIVERSIÓ
De P4 a 4t

JUDO

INICIACIÓ 
PATINATGE

P3 a 2N

INICIACIÓ
ESPORTIVA

P3 a P5

MULTIESPORT
Primària

ZUMBA
Primària

MULTIESPORT
Primària JUDO PATINATGE

Primària
ATLETISME
De P5 a 2n

GIMNÀSTICA 
RÍTMICA
Primària

ATLETISME
De 3r a 6è

TIMBALS
Primària

PATINATGE 
ARTISTIC
Primària

Pendent
confirmació

PISCINA 
PAU GASOL

PISCINA 
PAU GASOL

*Mínim de 10 nens/es inscrits per obrir les activitats

Associació PAIDO- www.paido.org - info@paido.org - 936378538



Associació PAIDO  www.paido.org info@paido.org - 936378538

COBRAMENTMENSUAL: Els rebuts es cobraran per domiciliació bancària entre el 1 i el 10 de cada mes.
DESCOMPTS: GERMANS, FAMILIA NOMBROSA I MONOPARENTAL S’APLICARÀ UN 5% PER INSCRIPCIÓ.

OBSERVACIONS:
• Per motius d'organització i segons el protocol de prevenció de l'escola, les activitats no podran

desenvolupar-se al gimnàs del centre i algunes es reubicaran al pati i d'altres al Casal de Cultura
(Judo)

• Aquesta proposta es pot modificar segons les inscripcions realitzades o noves propostes

• CAL SER SOCI/A DEL AMPA PER REALITZAR ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Mes informació al 936378538 - Inscripcions a www.paido.org
Renovacions per mail a info@paido.org (indicant escola, nom i 

cognoms, curs i tel. de contacte i les dades que s’hagin modificat 
respecte curs anterior (com  el mail, la direcció,  compte bancari o 

indicacions particulars).

PREUS MENSUALS

PREUS ACTIVITATS AMB PREU ESPECIAL:
JOC I DIVERSIÓ: Si hi ha una INSCRIPCIÓ REGULAR (activitat fixe durant el curs), es
PERMET PUNTUALS (un dia concret, amb inscripció prèvia, amb un mínim de 24h.
Preu dia puntual: 6 €)
JUDO: SUPLEMENT MENSUAL DE 9 € SI ES REALITZEN DOS DIES (encara que
compta com una activitat)
TIMBALS: SUPLEMENT MENSUAL DE 9 €

1 
ACTIVIDAT

2 
ACTIVITATS

3
ACTIVITATS

4 
ACTIVITATS

5 
ACTIVITATS

Preu 
Mensual

22 € 40 € 52 € 62 € 70 €

http://www.paido.org/
mailto:info@paido.org

