
 

 

 

 

ACTIVITATS ESPORTIVES 
Full d’inscripció 2020-2021 

 

 

 
c. Sant Casimir, 16 
08290 Cerdanyola del Vallès 
Tel. 93 580 62 36 
iesbanus@xtec.cat                                                    
www.xtec.cat/iesbanus 

L’Associació Esportiva Escolar té com objectiu dinamitzar a l’alumnat de l’Institut Banús en la pràctica esportiva 
extraescolar (durada de les activitats: octubre 2020 - maig 2021). S’emmarca dins del Pla Català de l’Esport Escolar. 
Farem les activitats amb la màxima normalitat possible, extremant la prudència i aplicarem estrictament els protocols 
de sanitat i higiene per garantir una pràctica esportiva segura. 
Per completar la inscripció cal omplir les següents dades i marcar l’activitat esportiva triada.  
 

 
Nom i cognoms:                                                                                                                     

Data naixement: Curs i grup: 

DNI: Telèfon: Núm CAT SALUT: 

Adreça: Codi postal: 

 

Activitats esportives Dies pràctica Horari 
□ Bàsquet Dimarts i dijous 16,30 a 17,30 h 

□ Korfball Dimarts i dijous 16 a 17 h 

□ Dance (balls i coreografies) Dimarts i dijous 15,45 a 16,45 h 

□ Voleibol Dimecres i divendres 16,30 a 17,30 h 

□ Futbol sala infantil   (1r i 2n ESO) Dilluns i dimecres 16 a 17 h 

□ Futbol sala cadet     (3r i 4t ESO) Dimecres i divendres 17 a 18 h 

□ Futbol sala juvenil    (Batxillerat) Dimecres i divendres 18 a 19 h 

□ Tennis Taula Divendres 16 a 17,30 h 

□ Gimnàstica Rítmica Dimarts i dijous (1h /dia) 17,30 a 21h30 h 

□ Tir amb arc (nens, joves i adults) Dilluns i/o dimecres 19 a 20h45 h 

□ Workout (mares i pares) Dilluns i dimecres 18 a 19 h 

Nota: Dies i horaris provisionals i habituals (a l’inici del curs es pactaran amb els participants)  
 

Quotes de l’activitat i forma de pagament: 
● Esports amb competició (futbol sala, bàsquet, voleibol): 

140€ total (80€ octubre - 60€ febrer)  Codi activitat: ESPCOM 
● Esports sense competició (dance, tennis taula, crossfit, korfball, fitness) i workout per pares i mares 

100€ (60€ octubre - 40€ febrer) Codi activitat: ESPLLEU 
● Tir amb arc: parlar amb la responsable de la secció,  

       Club Arquers de Cerdanyola, Juan Carlos, info@cacv.cat tel. 619214456 
● Gimnàstica rítmica: parlar amb la responsable de la secció, 

Esther Domingo: estherdombarrios@yahoo.es  tel. 667018667 
 

El pagament s’ha de formalitzar al compte de l’AEE IES Banús:  
- a través d’ingrés al caixer del Banc Sabadell (codi entitat 004480 + codi activitat  ESPCOM o ESPLLEU)  
- o bé amb transferència al compte número Banc Sabadell ES35 0081 0407 1600 0131 1932 

 
Més informació a l’Associació Esportiva Escolar IES Banús i al Departament d’Educació Física  aebanus@gmail.com  


