
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Institut Andreu Nin 
Av. Salvador Palau Rabassó, 18 
43700 El Vendrell 
 
Benvolgudes famílies, 
 
Tornem a començar les activitats extraescolars a l’Andreu Nin 
 
 

Activitats extraescolars no esportives  
 
 
- Preparació a les proves oficials de francès: DELF 15:30- 17:30. DILLUNS 
- Preparació proves de Cambridge d’anglès: PET i/o        
FIRST 

15:30-17:30. DILLUNS 
 
 

 
El preu de les activitats extraescolars no esportives és de 20€ mensuals i comencen el               
dilluns 9 de novembre. 
 
Per confirmar la inscripció s'haurà de realitzar el pagament del primer mes i indicar en 
el concepte d'ingrés el nom i cognoms de l'alumne + l'activitat que realitzaran. 
 
Número de compte de la caixa : ES74 2100 2726 7402 0007 5370  
 
 
 

Activitats extraescolars esportives 
 
BÀDMINTON. Primer Trimestre 15:00- 16:30. DIMARTS I DIJOUS 
PÀDEL. Segon Trimestre 15:00-16:30. DIMARTS I DIJOUS 

 
 

VOLEIBOL. Tercer Trimestre 15:15-16:30. DIMARTSI DIJOUS 
 

 
 
 
 
INFORMACIONS IMPORTANTS: 
 
Les activitats s’iniciaran el proper dimarts 3 de Novembre i acabaran al dijous 28 de maig                
del present curs escolar. 
 
Mesures Còvid:  
 
-Les activitats estaran ubicades al Pavelló del Consell Esportiu del Baix Penedès. 
 
- Les activitats es gestionaran amb els protocols del Còvid del Centre i del Consell Esportiu                
del Baix Penedès. Distància- Mascareta- Mans netes. 
 
- Hi haurà neteja i ventilació d’espais. 
 
- Si les activitats s’han de suspendre es retornen les quotes respectives del trimestre.  
 
- Els grups han de ser mínim de 10 alumnes per  activitat.  
 

Telèfon: 877 05 69 21  / adreç@:    <e3004803@xtec.cat> 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Institut Andreu Nin 
Av. Salvador Palau Rabassó, 18 
43700 El Vendrell 
 
 
 
 
 
 
Les activitats tindran un preu de: 
 
45€ per trimestre si es fan dues activitats i/o dos dies de pràctica esportiva. Si es fan un dia                   
35€ el trimestre. En aquest primer trimestre al no començar les activitats a l’Octubre l’import               
a pagar són 30€. 
 
En cada trimestre s’ha de pagar 5€ extres per realitzar l’assegurança de les activitats              
esportives. Aquesta assegurança és obligatòria. 
 
 
Per inscriure’s a les activitats extraescolars esportives escriure un correu a;           
rsalvans@insandreunin.cat donant la informació d’edat de l’alumne, curs, i modalitat          
esportiva que vol participar. També resoldrem qualsevol dubte que tingueu. 
 
Per confirmar la inscripció s'haurà de realitzar el pagament del primer trimestre i 
indicar en el concepte d'ingrés el nom i cognoms de l'alumne + l'activitat que 
realitzaran. 
 
Número de compte de la caixa : ES74 2100 2726 7402 0007 5370  
 
Molt atentament, 
 
Roc Salvans, 
 
Coordinador del Pla Català de l’Esport a l’Escola de l’Ins Andreu Nin 
 
 
 
 

Telèfon: 877 05 69 21  / adreç@:    <e3004803@xtec.cat> 
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