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ACTIVITATS  EXTRAESCOLARS A L’INSTITUT BAIX MONTSENY     CURS 2021-22 

Benvolguts pares, mares i/o tutors legals, 

Us adjuntem la circular d’inscripció a les activitats extraescolars d’aquest curs 2021-22. L’Associació d’Esport Escolar  
Institut Baix Montseny ofereix la possibilitat als nostres alumnes de practicar diferents activitats extraescolars com:  

 Calistenia  

 Hip-hop i ball modern 

 Domini tècnic bicicleta de muntanya 

 Ioga (per alumnes de batxillerat) 

En funció de la demanda del mateix alumnat. Es farà una classe gratuïta de prova per tal que els interessats es decideixin. Els 
horaris d’entrenament o activitats seria els , dimarts de 15,15 a 16,15h però és pot ajustar l’horari a les necessitats de la 
majoria sempre que al monitor li vagi bé. 
 
La participació a totes les activitats només requereix  un pagament trimestral de 45 euros que inclouria :  el monitoratge i 
assegurança esportiva. El més important és aconseguir el compromís de les famílies amb les activitats dels seus fills i el 
pagament puntual cada trimestre (octubre, gener i abril). Es pot fer per domiciliació o transferència al compte: 
 
ES33 0081 0082 2900 0127 7432 
 
Les activitats es començaran a partir del mes d’Octubre, per tant no fer el primer pagament fins que l’activitat no hagi 
començat al mes d’octubre. 
 
G.Sebastià / Coordinador Pla Català d'Esport Escolar / mail: guzman.sebastia@insbaixmontseny.cat  
 
També podeu demanar  informació a Olga Begué / mail: olga.begue@insbaixmontseny.cat 
 

AEE Institut Baix Montseny 

(retalleu la part inferior i entregueu al coordinador Sebastià) 

.................................................................................................................................................................................................... 

Inscripció activitats de l’Associació d'Esport Escolar IES Baix Montseny  curs 2021-22 

 Nom i cognoms(alumne/a)_______________________________________________________curs_________grup____ 

 Adreça___________________________________________________Telèfon mòbil de contacte__________________ 

 Adreça mail (alumne)________________________________________________ 

 Data de naixement (alumne)____________________ DNI_____________________  

 Activitat  escollida:______________________________ 

 Numero de la targeta sanitària:_________________________________________  CAT/Salut 

Jo ...................................................................com a pare/mare/tutor amb DNI...............................autoritzo 

 al meu fill/a a participar a les activitats d'Esport Escolar de l'Institut Baix Montseny durant el curs 2021-22 

Signatura 
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