
PER QUÈ  

S’ORGANITZEN? 
 

Les activitats extraescolars estan organitzades 
directament per l’AMPA de l’institut i Club Esportiu 
GADEX amb els objectius de millorar els aspectes 
relacionats amb la salut, els bons hàbits higiènics, la 
cooperació, la  superació personal, la integració dels 
alumnes i la millora de l’autoestima i el rendiment 
escolar.  
 

QUI POT  

PARTICIPAR? 
 

A les extraescolars de l’Institut Narcisa Freixas podran 
participar  TOTS/ES  ELS/LES  ALUMNES DEL 
CENTRE: 

 les famílies dels quals estiguin al corrent de 
pagament de les quotes de l’AMPA i de les 
extraescolars del curs 2019-2020.  

 
A més, també podran participar ALUMNES DE FORA 
DEL CENTRE, 
 

 lliurant la documentació complementària 
demanada pel consell esportiu (MODEL 10) 
signada pel director/a del centre de 
procedència. 

 

IMPORTANT 
 

Les activitats començaran a partir del dimarts dia 5 
d’octubre i finalitzaran a finals de Juny. 
 
El mínim d’alumnes per grup per poder començar a 
realitzar una activitat serà de 10 alumnes. 
 
Al Juny es farà la Festa de l’Esport on es realitzaran 
exhibicions i/o partits de les diferents activitats 
organitzades durant el curs. 
 
 

INSCRIPCIÓ 
 

La inscripció es realitzarà de manera telemàtica, podent 
fer-ho des de l'ordinador o des d'un mòbil / tablet.  
 
 
 
 
Clicant en aquest enllaç us redirigirà directament a la 
inscripció. Aquí haureu d'introduir les dades de l'infant a 
realitzar les extraescolars i seleccionar les activitats 
desitjades.  
 
Si en realitzar la inscripció tenen qualsevol dubte o els 
sorgeix algun problema poden posar-se en contacte 
amb qualsevol dels telèfons de GADEX i l'ajudarem al 
llarg de la inscripció.  
 
Tota inscripció realitzada un cop iniciades les 
competicions del Consell Esportiu, no podrà fer-se 
efectiva (jugar) fins el 2on cap de setmana posterior a la 
inscripció. 

PREU 

D’ACTIVITATS 
 

El preu de les activitats serà: 

  28 €/mes com a quota d’activitat. 
  

A més, si el vostre fill/a participa en qualsevol de les 
lligues del consell esportiu, haurà de comprar 
l'equipatge de l’institut i pagar la quota del consell 
esportiu en concepte d'assegurança medica i 
participació.   

 
Les activitats es cobraran mensualment entre el 5 – 
10  de cada mes i SEMPRE per domiciliació 
bancària. 
 
El primer rebut serà doble (primer mes + fiança). 
Aquesta fiança serà descomptada de l’últim mes 
d’activitat del nen/a (juny no serà carregat) 
 
El retorn de 2 quotes pot ser causa de baixa de 
l’activitat i retirada del carnet d’esportista del nen/a. 

INICI  

D’ACTIVITATS 
 

Rebreu notificació telefònica o via whats app informant 
si l'activitat on s'ha inscrit el seu fill o filla és durà a 
terme o es suspendrà per falta d'inscrits.  
 
RECORDEM QUE EL NOMBRE MÍNIM PER INICIAR 

UNA ACTIVITAT ÉS DE 10 PARTICIPANTS. 
 

REUNIÓ 

PARES/MARES 
 

Una vegada iniciada l'activitat us convocarem 
presencialment o de manera telemàtica per dur a 
terme una reunió de cada activitat. 
 

COMPETICIONS 
 

Les lligues de futbol sala començaran a finals d’octubre. 
La resta de competicions alguna setmana més tard. 
 
Es necessari que cada equip de competició compti 
amb la figura d’un delegat/da d’equip (pare – mare) 
pel bon funcionament de la mateixa. A la resta 
d’activitats també és recomanable tenir un/a pare – 
mare responsable. 
 
Recordem que l’equipament serà un complement 
obligatori a les activitats de competició i que tot l’equip 
haurà de portar el mateix (a càrrec de cada família).  
 
Per qualsevol incidència amb les activitats no dubteu en 
posar-vos en contacte amb l’AMPA o Club GADEX, per 
resoldre-la el més aviat possible. 
 
Els monitors/es no portaran a cap jugador/a al seu 
vehicle particular als desplaçaments dels partits. 
 
La responsabilitat dels desplaçaments dels 
jugadors/es als camps de joc anirà a càrrec de cada 
família o familiar major d’edat (quedant exempt de 
qualsevol responsabilitat en els trasllats l’AMPA i 
GADEX) 

https://cutt.ly/inscripcions-institut-narcisa-freixas 

https://cutt.ly/inscripcions-institut-narcisa-freixas


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

clubgadexaldo@hotmail.com  

clubgadexomar@hotmail.com 

Horari d’atenció GADEX  

Dl a Dv 10:00 a 13:30 i 16:00 a 18:30  

 

663 963 664   

667 782 845 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

CURS 2020 / 2021 

INSTITUT NARCISA FREIXAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totes les activitats estan dirigides per monitors/es titulats, contractats i assegurats per Club 

Esportiu GADEX. Recordeu que les places són limitades a les activitats de competició a un màxim 

de 12 nens/es per equip!! 

 

Si voleu proposar alguna altra activitat que no surti a la graella o alguna activitat amb cursos 

diferents, proposeu-lo a l’AMPA i mirarem d’organitzar-la. 

 

Els horaris són orientatius. Aquests podrien variar depenent de la disponibilitat dels monitors/es. 
ES COMPLIRAN TOTS ELS PROTOCOLS 

D´HIGIENE I SEGURETAT ANTI COVID 

HORARI ESPAI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

18:15 a 19:45

PISTA

AMADEU

VIVES

FUTBOL SALA 

INFANTIL

(1r i  2n)

FUTBOL SALA 

INFANTIL

(1r i  2n)

18:15 a 19:45

PISTA

AMADEU

VIVES

VOLEIBOL

INFANTIL

(1r i2n)

VOLEIBOL

INFANTIL

(1r i2n)

18:15 a 19:45

GIMNÀS

AMADEU 

VIVES

HIP HOP

(1r i  2n)

HIP HOP

(1r i  2n)


