FORMULARI

COM FORMALITZAR
L'INSCRIPCIÓ

ACTIVITAT:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
DADES DE L'ALUMNE/A:

Pas 1: Omplir el formulari digitalment, o
en paper i entregar-lo al centre

Nom: ________________________________

educatiu

1r cognom: __________________________
2n cognom: __________________________

Pas 2: Fer el pagament: instruccions

Data de naixement: ___________________

incloses al formulari digital o demanar

Correu electrònic: ____________________

el full al responsable

NIF: ____________ Codi postal:_________
Població:_____________________________
Telèfon: ____________________________
Carrer:_______________________________
Núm.: _________ Portal: ______ Pis: _____
Num. Seguretat Social:________________
DADES DEL PARE/MARE/TUTOR/A:
Nom:________________________________
1r cognom:___________________________
2n cognom:__________________________
NIF:____________ Telèfon: _____________
Professió: ___________________________
BEQUES:

NO
U

UNA HORA A LA SETMANA
ACTIVITATS: 75€/any
NATACIÓ: 90€/any

PER A MÉS INFORMACIÓ:

Institut Frederic Martí Carreras:
Pilar Rusca
Correu: mrusca2@xtec.cat
Telèfon: 972301079
Institut Baix Empordà:
Rubén Costa
Correu: rcosta34@xtec.cat
Telèfon: 972300323

Els alumnes de Palafrugell poden

Institut Nou Palafrugell:

demanar una beca a l’Ajuntament que

Jordi Casellas

cobreixi una part important del cost de

Correu: b7010840@xtec.cat

l’activitat. Cal visitar la web de

Telèfon: 667379879

l’Ajuntament.

PLA CATALÀ
D'ESPORT A
L'ESCOLA 20-21

El PCEE pretén posar a l'abast de tots
els alumnes de primària i secundària
la pràctica d'activitats tant físiques
com esportives i aconseguir els
següents objectius:
Incrementar la participació de
tothom
amb
una
incidència
especial en el col·lectiu de noies.
Cercar la participació per damunt
de la competitivitat.
Potenciar la funció integradora i de
cohesió social de l'esport escolar.
Contribuir a la formació en valors
com la tolerància, el respecte i el
compliment de les regles, la
confiança en un mateix, el treball
en equip, entre d'altres.
Fomentar
la
pràctica
regular
d'activitats físiques i esportives i
l'adquisició d'hàbits saludables
que contribueixin a un millor
benestar.
Formar joves en els valors
ciutadans.

Institut Nou
Palafrugell

NATACIÓ

CIRC
Activitat on es treballa la confiança en

KORFBAL

un mateix, l'assumpció de reptes, el
treball col·lectiu ...
Lloc: Institut Frederic Martí Carreras
Dia i hora: Dimecres 16:30-17:30

Es fomenta el treball en equip mixta, la
cooperació i la no-violència.
Lloc: Institut Baix Empordà.
Dia i hora: Dimarts 16:00-17:00

Activitats adaptades segons nivell .
Lloc: Piscina Municipal de Palafrugell.
Dia i hora: Dijous 16:00-17:00

TROBADES +15

TENNIS

AIKIDO

Activitat física que dona seguretat i equilibri
físic i emocional.
Lloc: Institut Frederic Martí Carreras
Dia i hora: Dimecres 15:30-16:30

Trobades amb un especialista per fer
esport especific que decideix el grup.
Lloc: a determinar
Dia i hora: depenent de l'activitat de la
setmana

BEQUES
Permet introduir jocs col·lectius, fomentant la
col·laboració tot treballant la coordinació
oculomotriu i la manipulació d'objectes amb
precisió.
Lloc: Club Tennis Llafranc.
Dia i hora: Dilluns 16:00-17:00

