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INFORMACIÓ !
Per a més informació podeu trucar a l’Institut al 
número 938834851 i demanar per Joana Niubò, 
Coordinadora del Pla de l’esport. 

!
!

!

!
!
!!
…………………………………. 
Institut La Plana          
C/ Rector de Vallfogona, 65 
(Vic - 08500)                   
Telf.: 93 883 48 51 !
institutlaplana.com/ 
………………………………… 
83 48 51/ Rector de 
!
!



–––––––––––––––––––––––––––
BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ 
!
Nom i cognoms: 

Curs: 

Data de naixement: 

Adreça i població : 

Correu electrònic : 

Núm. de targeta sanitària: 

Assenyala l’activitat/s a les que t’inscrius 

o ENTRENAMENT (crossfit+barres+circuits+etc)   

o VOLEIBOL 

o FUTBOL SALA 

o HIP-HOP 

o ART MARCIAL 

!
En/
Na....................................................................................
...... amb DNI .................................................. autoritzo 
al meu fill/a a participar en l’activitat/s esportiva/es 
indicada/es en aquesta butlleta que organitza 
l’Associació Esportiva Escolar Institut La Plana i a les 
competicions escolars que es realitzin durant el curs. 

Signatura del pare, mare o tutor, 

Activitats 
Curs 2018 / 2019 
–––––––––––––––––––––––––––

!
!
!
!
!
!
!

Quan comencen?. On? 
Les activitats es duran a terme a l’Institut La Plana. 
Començaran el 5 de novembre i finalitzaran el 
mes de maig de 2019. !
Inscripcions 
Per formalitzar la inscripció només caldrà portar la 
butlleta d’inscripció degudament emplenada, 
juntament amb el resguard del pagament fet al 
compte de l’associació esportiva.

Entitat financera: BBVA 

Concepte: En el pagament s'ha de posar el nom de 
l'alumne i que és del Pla Català d’Esport. 

Núm compte BBVA: 

ES06 0182 0359 7502 0001 1850  

Preu Inscripció: 40 €.  

Es podrà realitzar en dos pagaments, un primer de  
20 € ara per començar i un segon pagament el mes 
de febrer. 

Termini d’inscripció: fins al dia 26 d’octubre 
de 2018.  

!
Les butlletes d’inscripció i els papers de pagament 
del banc s’han d’entregar a consergeria. 

Per totes les activitats serà necessari un mínim 
d’alumnes inscrits. Si no s’arriba a aquest 
mínim, l’activitat quedarà anul·lada i es 
retornarà l’import de la inscripció. 

!
ENTRENAMENT (crossfit + barres + 
circuits + etc)	  
Dilluns 15.30 a 16:30h. !!!
VOLEIBOL	  
Dimarts de 15.30 a 16:30h. !!!
FUTBOL SALA	 
Dimecres de 15.30 a 16:30h. !!!
HIP- HOP	 
Dijous de 15.30 a 16:30h. !!!
ART MARCIAL  
Divendres de 15.30 a 16:30h. !!
!


