
 

 
 
Benvolguts pares, mares i/o tutors legals, 
 
Des del nostre centre continuem adherits al Pla Català d'Esport a l'Escola(PCEE). El PCEE va adreçat 
principalment a incrementar la participació dels infants i joves en activitats físiques i esportives en 
horari no lectiu en el propi centre educatiu i, alhora, emprar aquestes pràctiques per a la difusió i 
educació en valors i per a l'adquisició d'hàbits saludables.  
 
Aquestes activitats esportives es fan dins del nostre centre educatiu però fora d’horari lectiu i 
començaran al mes d’octubre. Encara es poden afegir o suprimir activitats en funció de diferents 
aspectes.  Les activitats esportives extraescolars que realitzarem aquest curs son: 
 

ACTIVITATS HORARIS PREU 

Basquet Dimarts i dijous (16 a 17h) 25 euros/mes 
Voleibol (1r i 2n d’ESO) Dimarts i dijous (16 a 17’15h) 25 euros/mes  
Badminton a Podium Dimecres i divendres (16 a 17’15h) 15 euros/mes  
Natació a Podium Dilluns (de 16’30h a 17’20h) 49’97 euros/trimestre 
Fitness a Atrium Dimecres (de 16’30 a 17’20h) 14’20 euros/mes 
Fitness a Podium Divendres (de 16’30 a 17’20h) 14’20 euros/mes 
Fitness(Atrium + Podium) Dimecres (de 16’30 a 17’ 20h) Atrium 

Divendres (de 16’30 a 17’20h) Podium 
22’31 euros/mes 

 
A totes aquestes activitats els participants se’ls farà una assegurança mèdica i estaran amb monitors dins 
del seu horari de pràctica. L’inici de les diferents activitats serà al mes d’octubre.  
Les activitats de Bàdminton, Fitness per a joves  i Natació es faran fora del nostre centre educatiu, al 
Podium de Viladecans. 
En les activitats de  bàsquet i voleibol participaran a les competicions esportives dels jocs esportius 
escolars els dissabtes matins. 
L’activitat de fitness està dirigida per a joves d’entre 12 i 16 anys i constarà de diverses activitats 
rotatives (Body Combat, Body Pump, Zumba...), teniu dos opcions: sessió setmanal(14’20 euros) o dos 
sessions setmanals (22’31 euros). 
Si esteu interessats en qualsevol activitat heu d’omplir i retornar signat el full de sota d’autorització a 
participar a les activitats en horari no lectiu. Posteriorment ja us informarem com es fa la inscripció. 
 
Moltes gràcies 
Coordinació del PCEE 
Carmelo García 
 
Viladecans, 24 de setembre de 2019 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Jo ________________________________________ com a pare / mare / tutor legal de l’alumne 

___________________________________________ del curs ____________ de l’Institut Torre Roja 

estic assabentat i l’autoritzo a participar a les activitats esportives del centre en horari no lectiu. 

El meu fill/a estaria interessat a participar en l’activitat o activitats esportives:__________________ 

 
Viladecans, 24 de setembre de 2019 


