
 

Benvolgudes famílies,  

L’Esguard som una cooperativa petita i sense ànim de lucre que ha nascut per posar en el centre 

els infants i la comunitat educativa del lleure. Com totes, estem especialment preocupades i és 

per això que donades les circumstàncies en les quals ens trobem aquest nou curs, i seguint les 

directrius que ha establert el Departament d’Educació per protegir la salut i el benestar de la 

població, s’ha considerat que el servei d’extraescolars ofert per l’Esguard a l’escola Anglesola, 

quedarà temporalment interromput fins nou avís. 

Primer de tot, volem que l’inici d’aquest curs estigui treballat amb tota la precaució possible, 

fent un acompanyament progressiu i tenint cura dels infants. Creiem que és prioritari un 

començament tranquil i volem anar introduint les activitats extraescolars esglaonadament.   

Durant tot aquest temps, hem treballat conjuntament amb l’AFA i l’equip directiu, on hem 

arribat a prendre aquesta decisió i a donar alternatives a totes aquelles famílies que necessitin 

un suport per realitzar una bona conciliació familiar.  

Per aquest motiu volem oferir: 

 

**horaris subjectes a petites variacions en funció de l’organització d’horaris d’entrada i sortida 

de l’escola. 

**horaris subjectes a petites variacions en funció de l’organització d’horaris d’entrada i sortida 

de l’escola. 



 

 

 

Informació: 

✓ Es IMPORTANT, que si necessiteu fer un d’aquests serveis, realitzeu la inscripció per 

poder calcular la ràtio d’infants que tindrem. 

✓ Podeu realitzar les inscripcions de les acollides de forma telemàtica des d’avui fins el 

dijous 10 de setembre al mateix enllaç https://activitats.lesguardcoop.cat/. Afegint 

l’activitat al vostre infant, o bé de manera presencial en el mateix moment que vingueu 

a fer la inscripció del menjador: 

Adreça: Plaça de Comas, 9 – 10 (Antiga escola Ausias)  

- 7 de setembre: de 15.30 a 17.30h  

- 8 de setembre de 9.30 a 12h  

- 9 de setembre de 9.30 a 12h 

 

✓ Més endavant rebreu informació, ja que les extraescolars que van ser programades per 

aquest curs 20/21 seguiran sent les mateixes que es van comunicar fa uns mesos. 

✓ TOTES aquelles activitats que no sortien a la graella i que s’ofereixen externament a 

l’escola, sou les mateixes famílies qui heu de contactar amb l’empresa pertinent, per 

veure si es continuen oferint o no. Per tant, vosaltres mateixes sereu qui organitzeu amb 

elles la recollida a l’escola dels vostres infants. 

✓ En el moment que s’ofereixin les extraescolars es podran modificar, si fos necessari, 

les inscripcions d’acollida i racons de tarda que feu en aquest moment. 

 

 

 

 

Des de l’Esguard volem agrair la comprensió i el suport que estem notant per part de l’Afa i la 

comunitat educativa de l’escola en aquest moments d’incertesa.  

Atentament, les sòcies i treballadores de la cooperativa de l’Esguard. 

 

 

 

 

 

CONTACTE 
Telèfon  de contacte: 623 04 56 25 

Horari : de 9.30h a 13.30h i de 16.00 a 18.00h 

Correu electrònic: lesguard@lesguardcoop.cat 

 

https://activitats.lesguardcoop.cat/
mailto:lesguard@lesguardcoop.cat

