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Associació Esportiva Escolar Joan Boscà 

ACTIVITAT D’ESPORT EN HORARI NO LECTIU 

 

Benvolgudes famílies, 

l’esport extraescolar en el nostre institut ja fa 2 anys que funciona amb una gran participació per part 

de l’alumnat. Aquest nou curs volem continuar creixent i aconseguir que hi hagi més gent fent esport.  

Per al curs 2013-14 l’oferta esportiva i els horaris provisionals són: 

 Futbol 5  (1r i 2n ESO)  Dilluns i Dimecres de 17:15 a 18:15  

 Futbol 5  (3r, 4t ESO i Batx) Dilluns i Dimecres de 16:15 a 17:15  

 Futbol 5 (pares/mares)  Dijous de 20h a 21:30 

 Vòlei     Dimarts i Dijous de 17:15 a 18:15 

 Bàsquet  (1r i 2n ESO)  Dimarts i Dijous de 17:15 a 18:15  

 Bàsquet  (3r, 4t ESO i Batx) Dimarts i Dijous de 16:15 a 17:15  

Aquest horaris es podran adaptar a les necessitats dels inscrits. 

 

El preu de la quota serà de 38 € mensuals durant 9 mesos, d’octubre a juny (el mes de setembre 

anirà inclòs a la quota de juny).  

En el cas de futbol 5 per pares i mares, són 40 € trimestrals que es pagaran en efectiu a l’inici de 

cada trimestre (no ompliu full del banc) 

Els equips sortiran si hi ha un mínim de 9 jugadors/es. Si en algun equip no són suficients, 

podran entrenar però no s’inscriuran per jugar partits a la 1a lligueta del CEEB (la quota seria de 25€ 

en aquest cas), si trobessin més jugadors/es abans del mes de desembre s’apuntarien a la 2a fase.    

Els entrenaments començaran el dilluns 16 de Setembre a futbol, i el dimarts 17 a vòlei i a bàsquet. 

Tots els partits de l’ institut seran divendres a la tarda o dissabte al matí i començaran a finals 

d’octubre fins al mes de maig (l’horari dels partits està per determinar en funció del nombre d’equips) 

Important! Donat que el pressupost s’ajusta al màxim en funció del nombre d’alumnes inscrits és 

bàsica la regularitat del grup durant tot el curs, per tant només per causa major es podrà abandonar 

l’activitat esportiva.  

 

Heu de retornar el full d’inscripció abans del 21 de setembre 

Per qualsevol dubte o enviar la inscripció podeu contactar a: 

Esports Joan Boscà esportsjoanbosca@gmail.com   

AMPA Joan Boscà                            ampajoanbosca@yahoo.es 

mailto:ampajoanbosca@yahoo.es
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BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ Associació Esportiva Escolar Joan Boscà 

Nom i cognoms …………………………...............………………………………………………..………… 

ESPORT…………………………..............…...……………Edat ………………….......Curs…………..… 

Adreça …………………………...............................................………………… Codi postal …............. 

Data de naixement ..............………..…......…… Telèfon casa …………..…….............………………  

Mòbil propi ………………………...…............. Mòbil pare/mare…………….....……………..............… 

Correu electrònic ………………........................…………..............…………….................................… 

Número targeta sanitària  _ _ _ _    _    _ _ _ _ _ _   _ _  _  (exemple: ESGA 0 870925 005) 

========================================================================= 

DADES BANCÀRIES 

Nom i cognoms del titular del compte ..............…………………………...........…………….................. 

DNI o NIE del titular del compte ...............................…………......…….....….……………................... 

Caixa o Banc…………………………..............……………...............................................................… 

Codi  Ag.  Dígit  Compte  
De conformitat amb allò establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de Dades de Caràcter Personal, us 
informem que les dades personals que ens faciliteu seran incorporades al fitxer de socis titularitat de l’Associació de Mares i Pares 
d’Alumnes de l’Institut Joan Boscà, amb domicili social a l’Avinguda d’Esplugues, núm. 40 de 08034-Barcelona, amb la finalitat de 
gestionar i prestar els serveis que com a soci o sòcia estant  previstos en els estatuts de l’associació. El/La que subscriu declara que 
voluntàriament comunica les seves dades a l’Ampa de l’Institut Joan Boscà per a la gestió i seguiment dels serveis oferts per aquesta i que 
accepta i autoritza a tractar i emmagatzemar aquestes dades d’acord amb les mesures de seguretat establertes en el RD 994/1999, d’11 de 
juny.  El/la que subscriu, en el cas d’haver facilitat les dades del seu compte de correu electrònic, atorga el seu consentiment a rebre 
comunicats de l’Ampa de l’Institut Joan Boscà a través d’aquest mitjà, per a les finalitats socials abans indicades. De conformitat amb allò 
establert en els articles 15 i 16 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l’Ampa de l’Institut 
Joan Boscà t’informa que el dret d’accés, rectificació i cancel·lació d’aquestes dades el pots exercir enviant un comunicat al domicili social 
d’aquesta a l’Avinguda d’Esplugues, núm. 40 de 08034-Barcelona, per telèfon al núm. 649119206 o enviant un correu electrònic a 
ampajoanbosca@yahoo.es .  

Firma del/la titular del compte: 

 

A Barcelona .………de ...........................………del 2013 

Ompliu aquest full i lliureu-lo a la consergeria de l’ institut abans del 21 de setembre 

mailto:ampajoanbosca@yahoo.es

