Activitats

d’estiu
2020

Casals
d’estiu

Escola

Esportiva
Benvolgudes famílies,
Des de fa unes setmanes, l’aparició del coronavirus ens ha obligat a tots i totes a limitar les
activitats que fem habitualment per protegir la nostra salut i la dels altres. Estem vivint una
situació complexa que provoca dubtes i incertesa. També als més petits que, d’un dia per l’altre,
van haver de quedar-se a casa, sense poder tenir una relació directa amb els companys de
l’escola o bé sortir a jugar amb els amics.

I malgrat tot, ben aviat arribarà l’estiu! I des de l’Ajuntament de Martorell
volem que els nostres infants puguin gaudir-ne com cada any. Ara que la situació
sanitària permet que anem reprenent, a poc a poc, la nostra vida quotidiana, creiem que les
activitats d’estiu poden ser un bon espai educatiu per ajudar els nostres nens i nenes
a reconnectar amb els altres infants i el món que els envolta.
El nostre desig és poder oferir als infants de 3 a 12 anys de Martorell activitats educatives
i de lleure que els permetin recuperar ritmes, hàbits i relacions després de mesos de
confinament.
Però ho farem tenint sempre molt present la seguretat dels nens i nenes. Per tant, per poder
realitzar les activitats caldrà que ens trobem en la Fase III del Pla de Desconfinament. També
extremarem les mesures d’higiene i de prevenció de la Covid-19 i seguirem totes les indicacions
de les autoritats sanitàries. I per aconseguir-ho ens caldrà la implicació de les famílies.
Enguany, i donada la situació d’excepcionalitat, es concentrarà tota l’oferta d’activitats
d’estiu per a infants del nostre poble en dues propostes: els Casals d’Estiu i l’Escola
Esportiva. En el full següent trobareu més informació de les activitats i el web i els telèfons
als quals us podeu adreçar per informar-vos-en i fer les inscripcions.
Fidels al nostre compromís educatiu amb la infància, com cada any, garantirem plaça a tots els
nens i nenes que s’hi inscriguin dins dels terminis establerts, i també podreu sol·licitar ajudes si
no podeu fer front al cost de l’activitat.
No volem que cap infant es quedi sense l’estiu que mereix!
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Dates de les activitats
Del 29 de juny al 31 de juliol
(sempre que en aquestes dates
Martorell hagi entrat en la Fase III)
També hi haurà activitats a l’agost.

Com podeu fer la in

scripció

Pas 1 · Aneu al web
www.martorell.cat
Pas 2 · Cliqueu sobr
e la icona de tràmit
s
Pas 3 · Busqueu el
tràmit d’inscripció
Un cop selecciona
t,

trobareu una fitxa

amb
la resta de passos
a seguir i tota la
informació (els pr
eus de les activita
ts, la
documentació que
heu d’aportar, etc.
).

Inscripcions
Les inscripcions es faran

telemàticament

3 al 14 de juny
Activitats juliol
1 al 10 de juliol
Activitats agost
Per fer inscripcions
presencialment, caldrà que
demaneu cita als telèfons
d’informació.

Telèfons d’Informació
93 775 53 51 · 93 774 25 31 · 93 774 00 69 · 93 774 26 26 · 93 775 25 38

Horaris d’atenció
De dilluns a dijous de 9.30 a 13 h i de 16.30 a 19.15 h · Divendres de 9.30 a 13.30 h

