ACTIVITATS ESPORTIVES EXTRAESCOLARS PER AL CURS 2022-2023
Benvolgudes famílies:
L’Associació Esportiva de l’Institut us agraeix la participació i recolzament a les activitats
extraescolars esportives.
Tenim com a objectiu promoure entre l'alumnat activitats esportives i culturals, amb ànim
d'afavorir experiències d'esforç, amistat, respecte, cooperació i salut.
Les activitats que oferirem pel proper curs en horari extraescolar, són les següents:






Voleibol (dimecres i divendres de 16:00h a 17:00h al pavelló Can Tintoré i partits
dissabtes al matí). Cost: 180€ temporada.
Futbol sala (dimarts i dijous de 16:00h a 17:00h al pavelló Can Tintoré i partits
dissabtes matí). Cost: 180€ temporada.
Hip Hop i Zumba (dimecres de 16:00h a 17:30h al Gimnàs de l’Institut i actuacions
puntuals). Cost: 180€ temporada.
Ping Pong (dimecres de 16:00h a 17:30h al pati de l’Institut i competicions
puntuals). Cost: 180€ temporada.
Teatre (dimecres de 15:30h a 17:00h a la Sala d’Actes de l’Institut i actuacions
puntuals). Cost: 180€ temporada.
*****INSCRIPCIÓ OBERTA des del 25 de juny*****

PAGAMENT ÚNIC: Fins al 31 d’agost 165€ (descompte 15€) .
A partir de l’1 de setembre 170€ (descompte 10€).
DOS PAGAMENTS: Fins al 31 d’agost 90€ i al desembre 80€ (dte. 10€) 170€ total.
A partir de l’1 de setembre 90€ i al desembre 90€. 180€ total.
En aquests pagaments ja està inclosa l’assegurança extraescolar per a tota la temporada.
Les activitats començaran a partir del 1 d’octubre si hi ha un nombre suficient de
participants. És per aquest motiu que és important de fer la inscripció abans del 30 de
setembre i lliurar la documentació a Secretaria.
Documentació a presentar a la inscripció per a participar a les activitats:
 Autorització de les famílies i fitxa de l’assegurança extraescolar (al darrere).
 Resguard d’ingrés de la matrícula en aquest compte corrent:
 BBVA ES4401828312080202146559 (nom i cognoms alumne i activitat escollida).

NOTA: Farem una JORNADA DE PORTES OBERTES totalment gratuïta i oberta a
tothom que ho desitgi, DILLUNS 12 de setembre de 16:30h a 17:30h.
Josep Maria Sanuy / Marc Alzina
Coordinador Esportiu

FULL D’AUTORITZACIÓ
(Pare / mare / tutor)
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