PROPOSTA ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CURS 2021/2022
FUTSAL ESCOLAR
HORARI
PREU MENSUAL
dimarts / dijous
Babies (P3-P4-P5)
17:00h a 18:00h
Prebenjamí (CI i
dilluns / dimecres
1 dia: 20€
CM EP)
13:00h a 14:00h
2 dies: 35€
dilluns / dimecres
Aleví (CS EP)
17:00 a 18:00
Els i les alumnes que vulguin jugar a futsal federat cal parlar amb
la coordinació d’activitats.

CATEGORIA / CURS

ACTIVITAT
BÀSQUET BABIES
(P3, P4 i P5)
MINI BÀSQUET
(1r a 4t EP)
PATINATGE
(P4 a 6è EP)
INICIACIÓ
ESPORTIVA
(P3 A 2n EP)

HORARI
dimecres
17:00h a 18:00h
dimarts / dijous
13:00h a 14:00h
divendres
17:00h a 18:00h
divendres de 17:00h
a 18:00h

PREU MENSUAL

1 dia: 20€
2 dies: 35€

OBJECTIUS DE LES ACTIVITATS PROPOSADES
CURS

NATACIÓ / JOCS AQUÀTICS
HORARI

P3

P4

P5

CICLE INICIAL

CICLE MITJÀ

CICLE SUPERIOR
ESO

dimecres i divendres
de 17:10 a 18:00
dimarts i dijous
de 18:10 a 19:00
dilluns i dimecres
de 17:10 a 18:00
dimarts i divendres
de 18:10 a 19:00
dimarts i dijous
de 17:10 a 18:00
dilluns i divendres
de 18:10 a 19:00
dijous
de 17:10 a 18:00
divendres
de 18:10 a 19:00
dimarts
de 17:10 a 18:00
dijous
de 18:10 a 19:00
dilluns de 17:10 a 18:00

PREU
MENSUAL

 Fomentar l'esport com a font de salut i de benestar.
 Compliment de les normes de superació personal i col·lectiva.
 Evitar el model competitiu extrem que col·loca el guanyar com
a fi que s’anteposa a qualsevol altra finalitat.
 Entrenar, jugar i competir per passar-s’ho bé i per
formar-se com a persona.
 Ser responsable, respectar i comprometre’s amb els
Companys i les companyes i amb l’entrenador/a.

1 dia:25€
2 dies:40€

 Sentir-se part d’un equip.
 Acceptar la importància de respectar el reglament i sobretot
la feina d’aquells que asseguren el seu compliment.
 Un

cop

inscrits

rebreu

més

informació

sobre

desenvolupament i la normativa COVID de les activitats.

el

INFORMACIÓ D’INTERÈS


INICI DE LES ACTIVITATS: dilluns 4 d’octubre.



FINAL DE LES ACTIVITATS: 27 de maig.



TOTES LES INSCRIPCIONS: els interessats hauran de portar aquest

mateix full d’inscripció al/la tutor-a de l’escola, les places són limitades i es
seguirà l’ordre d’inscripció.


Els responsables de les activitats són professors del centre i/o

monitors amb la titulació corresponent.


Es facturarà el dia 1 de cada mes. Aquells que feu el pagament

en efectiu caldrà fer-ho durant la 1a setmana del mencionat mes.


El preu de les activitats és mensual independentment del

nombre de sessions que tingui cada mes.


En cas que un alumne causi baixa de l’activitat cal comunicar-ho

abans del dia 20 del mes anterior a la baixa.

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ ACTIVITATS CURS 21/22
En/Na…………………………………………………………………
.amb

DNI………………………...............i

amb

compte

bancari................................................................................. inscric
al

meu

fill/a

……………………………….............................del

curs…………….. a la/les següents activitats:
_________________________________

