
             
EXTRAESCOLARS 2016-2017 

            ACTIVITATS ESPORTIVES 
           3r i 4t 

 

Per poder inscriure un alumne cal estar al corrent del pagament de la quota de l´AMIPA i portar una 

fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social (només  els alumnes que s’inscriguin per 1a vegada). 

� ....................................................................................  
 

Nom:.........................................Cognoms:..................................................... Edat: ........... Curs:........... (2016-17) 

E-mail: .........................................................................Telèfon 1: ........................... Telèfon 2: ............................... 

 
   
                
En/na ................................................................................ amb DNI núm.: ............................................. com a 

pare/mare o tutor/a de l’alumne/a ...........................................................................................que durant el  

2016/17 cursarà .................., sol·licito que el meu fill/a participi en les activitats esportives extraescolars i 

l’autoritzo a assistir-hi. Així mateix autoritzo als monitors/es a prendre les mesures que considerin adients 

davant de qualsevol imprevist, i cedeixo les seves dades personals, per a la realització d’aquestes activitats. 

 

 

 

Signatura:..................................... 
 

Feu arribar aquesta butlleta a la secretaria de l’escola abans del 17 de juny de 2016. 

FÚTBOL-7 
Dilluns i divendres 

PREMINI BÀSQUET  
Dimecres i divendres 

                              Objectiu:  que els nens i nenes s’iniciïn,  
                              mitjançant el joc al bàsquet i futbol, adquirint hàbits,  
                              conductes i millorant la coordinació per desenvolupar 
                              l’esport triat que no necessàriament ha de ser definitiu. 
 

FÚTBOL-7 
Horari: de 2/4 de 5 de la tarda a 1/4 de 7 del vespre a 
l’Escola.   
Competició organitzada pel Consell Esportiu de la Garrotxa 
per als alumnes de 3r i pel Consell Esportiu del Gironès per 
als alumnes de 4t .  
Els partits es jugaran dissabte o diumenge al matí. 

BÀSQUET 
Horari: de 2/4 de  5 de la tarda a 1/4 de 7 del vespre a 
l’Escola.  
Competició organitzada pel Consell Esportiu de la Garrotxa. 
Els partits es jugaran dissabte al matí. 

Tècnics: Àlex Terma, Eduard Font i Joel Molas  

Activitat de setembre a juny: 130 € anuals.  
Pagament per domiciliació bancària:Tornar el document adjunt degudament signat junt amb la 

butlleta de preinscripció (si ja l’heu portat per al menjador o qualsevol altra activitat extraescolar, no cal). 

FUTBOL-7 3r i 4t  PREMINI BÀSQUET  3r i 4t 


