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Sabem que són moments excepcionals i des d’Assaig s’està preparant un Estiu excepcional amb
activitats molt diverses, amb grups reduïts i sortides sempre condicionades a l’evolució de la crisi de
la Covid-19 i a les mesures que determinin les autoritats.
Les pre-inscripcions estaran obertes a partir del dia 8 de Maig i s’hauran de fer via email a
estiu@assaig.cat; a través del formulari que trobareu a la pàgina web www.assaig.cat.
Com que no sabem el número d’usuaris que podrem tenir, ja que això vindrà marcat per l’aforament
permès per la normativa, reservarem la plaça tenint en compte l’ordre d’entrada de les preinscripcions. Un cop realitzada ens posarem en contacte amb vosaltres per informar-vos de com
acabar de formalitzar la inscripció.
Un cop feta la inscripció s’haurà de fer el pagament de la totalitat de l’import, si s’anul·la la inscripció,
s’haurà de notificar almenys amb 10 dies abans de l’inici de l’activitat i retornarem el 50% del
pagament. Un cop iniciada l’activitat no es retornarà cap import a excepció dels casos que es
considerin de força major (segons el nostre criteri)
Per formalitzar la inscripció s’haurà de fer el pagament tota entre l’ 1 i el 15 de Juny.
Aquest any hi haurà Estiu Assaig (matí) i Tecnificacions (tarda)
L’escola tindrà un servei de neteja extraordinari cada migdia i cada nit i de tot el material.
Estiu Assaig
Estiu Assaig estarà dividit per edats: de 3 a 6, de 7 a 11 i +11 (grups reduïts)
Horari de 9 a 15:30 amb opció d’acollida de 8 a 9 i de 15:30 a 16:30.
Cada setmana estarà relacionada amb un musical o pel·lícula (petits) o amb un videoclip (joves)
Aquest any donem un servei de reforç escolar pels que vulguin realitzar deures d’estiu amb suport i
assessorament. Places limitades. Els interessats podeu demanar més info per mail a estiu@assaig.cat.
A l‘hora de dinar cada nen/a portarà la seva carmanyola i dinarem per torns.
Tecnificacions
Destinat a l’equip de competició de l’escola o alumnes de dins o fora de l’escola amb nivell alt en la
disciplina.
Horari de 16h a 18h. 4 dies a la setmana.
Cada setmana es treballarà una disciplina diferent.
Us anirem informant de quins seran els professors convidats i des les seves disciplines.

