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FUTBOL SALA I LLEURE: CREIXEMENT PERSONAL I 

EMOCIONAL A TRAVÉS DEL FUTBOL SALA 
 

CURS 2020/2021 - CLUB ATLÈTIC CATALÀ 
 

 

LA MILLOR MANERA D’APRENDRE ÉS JUGANT 
 
 

Comptem amb el suport de tècnics titulats en: educació en el lleure, educació primària 

i infantil,  en educació especial i emocional i en futbol sala.  
 

Dilluns i dimecres, de 16.30 a 18.00 hores  Francesc Macià 

D’octubre a juny. 
 

Adreçat a: Alumnes de P-4 fins a 6è Primària 
 
 

Lloc: Pista exterior de l’escola Francesc Macià          

Preus:  60€/trimestre (1dia/setmana)  /  90€/trimestre (2dies/setmana) 

                                              
 Pagaments:  1 novembre 2018   (1r Trimestre, setembre/octubre/novembre/desembre) 

                      1 gener 2019           (2n Trimestre, gener/febrer/març) 

                      1 abril 2019           (3r Trimestre, abril/maig/juny) 

 
 

Oferim activitats preparades específicament per al desenvolupament global de l’infant. 

 

Avaluem les necessitats d’aprenentatge a partir de les activitats i la convivència per tal de 

dissenyar una acció educativa personalitzada i grupal.  

 

Estem en contacte amb les escoles i amb les famílies per fomentar el treball en xarxa. 

 

Utilitzem metodologies actives, respectant el ritme de cada infant i fomentant la 

intel·ligència interpersonal i la gestió de les emocions. 
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El Club Atlètic Català F.S. disposa de tot el material adequat per a la pràctica del 

futbol sala, així com monitors titulats requerits que garanteixen un òptim 

desenvolupament de la iniciació a aquest esport. Per la seva banda, el Col·legi 

Francesc Macià adquireix el compromís de cedir les seves instal·lacions per 
desenvolupar aquesta activitat extraescolar, adreçada a tots els nenes i nenes del poble. 

 

Tothom que hi estigui interessat pot inscriure’s, tot lliurant el full d’inscripció 

directament als monitors/es, un dels dos dies de l’activitat (de 16:30 a 18). 

 

Un cop apuntats a l’extraescolar haureu d’avisar els tutors dels vostres fills i filles 

perquè sàpiguen que deixaran els seus fill i filles amb els monitors de l’activitat. Els 

tutors i els monitors de l’activitat es posaran d’acord per recollir els infants.  
 

Per qualsevol dubte podeu enviar un misatge de Whatsapp al 676.92.33.98 (David) o 

trucar a la Secretaria del Club Atlètic Català (93 750 82 42, dimarts i dijous, de 

18:30 a 20 hores). Si ens demaneu el full d’inscripció per mail o whatsapp, us 

l’enviarem i el podeu omplir i retornar imprès. 
 

Per contactar durant l’activitat podeu fer-ho al 676.92.33.98 (David Hueltes – 
coordinador de l’activitat). 

 

Quan plogui, realitzarem les activitats sota el porxo, en cas de pluja intensa 

l’escola ens cedeix les aules per realitzar activitats de reflexió i esbarjo 

complementàries a la tasca pedagògica de l’activitat extraescolar. 

 

És important que portin berenar i roba esportiva còmode adequada a la temperatura 

exterior. 
 

Si algun dia no podeu venir, aviseu el tutor/a del vostre fill o filla i als monitors/es 

de l’activitat. 

 

Aquesta activitat extraescolar està pensada per a tots els infants del poble sense 

excepció. Creiem en l’educació inclusiva i , per tant, que tots els infants tenen dret a 

l’educació en el lleure siguin quines siguin les seves caracteristques personals o el seu 
context familiar. Per aquest motiu, treballem de la mà amb els serveis socials del 

poble per poder facilitar l’accès a les activitats. 
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FULL D’INSCRIPCIÓ (davant i darrere) 
 

Dades de l’alumne/a 
 
 

Nom i cognoms: ………………………..…………………………………………………Curs i classe .......................... 

 

Adreça……………………………………………………..   Població: .......……………………….... CP ……………..... 

 

Telèfon/s contacte: ………..........….../...………................... Correu electrònic: ……………………………………….. 

 

Data de naixement: ……………...……  Número targeta sanitària nen/a ................................................................. 

Talla de samarreta:                                      (Adjuntar fotocòpia TS) 

 
Dades del pare/mare/tutor/tutora  
 
 
Nom i cognoms ............................................................................................................... .................. 
 
 
DNI/NIF: ..............................................       

 

Opció 1 dia: Dilluns  □        Dimecres□   Opció 2 dies □ 

   

 
Dades bancàries/Autorització gir rebuts 
 

 
Nom i cognoms del titular: ………………………………………………………………………………………. 
 
 

DNI/NIF: …………………………….......... 
 
 
 

IBAN Banc Agència DC Núm. compte 
 

ES _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
(* Les despeses generades pels rebuts retornats per l’entitat bancària les haurà d’assumir l’interessat/da titular del compte) 
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DRETS D'IMATGE  
 

En compliment de l'esmentada normativa de protecció de dades i del que estableix la Llei orgànica 1/1982, de protecció 

a l'honor, la intimitat i la pròpia imatge, la Junta Directiva de l'Atlètic Català rep amb la present inscripció el 

consentiment exprés del pare, mare o tutor legal per poder enregistrar imatges o vídeos on aparegui el seu fil l o filla, i 

cedir-les per a la seva publicació en el web de l'entitat o per divulgar activitats de tipus esportiu o cultural pròpies del 

Club . 

□ D’altra banda, el/la sotasignat autoritza expressament que el/s número/s de telèfon consignat/s en aquesta 

butlleta d’inscripció s’incloguin en un grup de whatsapp de l’extraescolar. En el cas que només es vulgui autoritzar un 

únic número a  aquest efecte, cal indicar el núm. que es vol que es faci servir: 

            _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

□Sóc coneixedor/a de la normativa COVID que s’aplica a les activitats extraescolars i confirmo que el meu fill/a no 

ha estat en contacte amb cap persona positiva de COVID ni ha estat malalt/a de COVID en els últims 10 dies. Si hi 

hagués cap novetat al llarg del curs en els àmbits aneteriorment descrits informaria els responsables de l’activitat. 

 

 

PROTECCIÓ DADES PERSONALS 

En compliment de la normativa en matèria de protecció de dades personals, s'informa que aquestes dades s'incorporen 

a un fitxer titularitat de l'Atlètic Català, als únics efectes de gestionar la inscripció de l’alumne/a en l’Escola de Futbol 

Sala del Club, i realitzar, si escau,  les comunicacionsi i informacions d’interès de l’activitat, fins i tot  a través de les 

xarxes socials si així s’ha autoritzat expressament, així com girar els rebuts a través de l’entitat bancària, sense poder-

les tractar ni cedir a tercers per a cap altra finalitat diferent de les anteriors. El titular pot exercir els drets d'accés,  

oposició, rectificació i cancelació d'aquestes dades tot adreçant un escrit al domicili del Club (C/ Sants Màrtirs, s/n, 

Vilassar de Dalt).  

 

 

Vilassar de Dalt, ............................   de ............................................. de 20......     

 

        Signatura 

 
 


