
TAEKWONDO 
AFA CREIXEN TERRASSA 
CURS ESCOLAR 2021-2022 

Gimnàs Squash 4 ofereix les classes extraescolars de taekwondo a preus especials per 

als nens que vinguin de l´escola Creixen Terrassa. 

 

                  Dies de l´activitat: Dilluns i dimecres 17.30h a 18.30h. 

 

 Els grups de taekwondo serà com a  màxim de 18 nens/es , que és un 70% de 

l´aforament de la sala ,  pot variar depenent del que digui PROCICAT.  

 Aquest curs 2021-22,COVID-19 , ens podem veure obligats a fer canvis durant 

el curs , dependrà el que ens marquin  en cada moment  PROCICAT. 

 Les edats dels nens/es van des dels 5 i fins als 12 anys. 

 Les quotes són trimestrals (octubre a juny) , son 3 rebuts de 72e cada rebut , 

s´hauran d´abonar a la recepció del gimnàs , a principis del mes  de Octubre-

Gener-Abril. 

 És recomanable que els nens estiguin federats , perque tingui validesa la titulació 

del cinturó . És dona la possibilitat de fer dos exàmens anuals (no obligatoris), 

per assolir el grau del cinturó , amb un cost adicional. 

 L´assegurança dels nens/es que no estiguin federats , serà la responsable en cas 

que es lesionin. 

 El quimono s´hauria de comprar al mateix gimnàs o de la marca FUJIMAE. 

 

 Protocols: 

 

-Per evitar aglomeracions a la recepció del gimnàs, els pares o tutors que 

acompanyin  als nens/es , els hauran de deixar i recollir a l´entrada del carrer, 

excepte en casos de força major. 

-En la millora del possible , les comunicacions amb el professor o el gimnàs, es 

realitzaran via telematica o per telèfon. 

-En el cas que el nen/a tingui febre o no es trobi bé , no podrà entrar a fer l´activitat i   

haurà de marxar cap a casa. 

-Renta´t de mans abans d´entrar al gimnàs i a classe. 

-Aforament limitat els vestuaris i distància de seguretat de 2metres. 

-Es obligatori l´ús de mascareta . 

-El gimnàs aplica les mesures d´higiene i ventilació que recomanen les autoritats 

sanitàries. 
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