
 

PLA CATALÀ DE L'ESPORT I JOCS ESPORTIUS ESCOLARS 
 
 

        

  INSCRIPCIÓ 2015-2016   

DADES ALUMNE:      
        

Nom i cognoms de l’alumne:          

               

Data de naixement:   Edat:   Curs:  

        

Nom i cognoms del pare/mare:          

               

Telèfons de contacte:   Mòbil (missatges SMS):    

     

        

SELECCIONAR ESPORTS:      
        

 ESPORT PREU Entrenament Setmanal  

         

� Gimnàstica Rítmica (a partir de P4) 18 €/mes 2 h Dimarts / Dijous tarda  

� Patinatge (a partir de P4) 15 €/mes 1h Dimecres tarda  

� Escacs (a partir de 1r curs de primària) 20 €/any 1h Segons entrenador  

� Cross (a partir de 1r curs de primària) 20 €/any 1h Segons entrenador  

� Birles (a partir de 1r curs de primària) 20 €/any 1h Segons entrenador  

� Tennis taula(a partir de 1r curs de primària) 20 €/any 1h Segons entrenador  

� Multiesports(a partir de 1r curs de primària )55€/any 1,5h Dimecres de 16:00-17:30  

� Futbol Sala (a partir de 1r curs de primària) 20 €/any 1h Segons entrenador  
� Hip  hop (a partir de 1r curs de primària) 16€/mes 1h Dissabte  

� Dansa (a partir de P4) 16€/mes 1h Dissabte  

� Zumba(  5è i 6è) 15€/mes 1h Dimarts  

�  Mútua  * (obligatòria)                                 6 € 

 

*Per poder participar en qualsevol dels esports s'haurà de pagar la mutualització 
d'accidents (6 €), aquesta es paga una sola vegada i no depèn del número d'esports que 
es practiquin. 
 
AUTORITZACIÓ: 
 
 En/Na ...........................................amb DNI ........................... com a pare/mare/tutor de l'alumne en aquest 

document referenciat, l'autoritzo a que pugui realitzar els esports assenyalats.                     
Batea a .....  de ....................... del ...........                                      Firma 

 
  
  
  

  



 
Retornar aquest full 
 
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR:      
 - Fotocòpia de la targeta sanitària.      

 

- Foto de carnet. 
- Resguard d’ingrés bancari  de pagament al següent compte de l’AMPA: 
                                                                  0030 / 2364 / 30 / 0293431273  

 
 
NOTES:       
      
  

 
- El pagament  dels diferents esports es realitzarà a través d’ingrés bancari. 
- En el cas del patinatge i gimnàstica rítmica el pagament serà seguint instruccions de   
  les professores d’aquests dos esports. 
  

 -Totes les activitats que es realitzin al Pavelló municipal obligaran de treure's   
  l'abonament anual a l'Ajuntament de Batea. (Patinatge, gimnàstica i futbol sala).  

        
        
 - En el cas de realitzar més d'un esport de 20 €/any, hi haurà una bonificació en la 

quota mensual:  
        

  2 esports: 35 €/any    3 esports   45€/any  

  4 o + esports: 55 €/any és el mateix que Multiesports  
        
 
 

 
- El Multiesport serà una activitat esportiva que ensenyarà la pràctica de diferents 
esports (bàsquet, handbol, hoquei, bèisbol, futbol, jocs tradicionals, etc...). El fet 
d'apuntar-se a l'activitat de Multiesports donarà el dret a participar als esports de          
20 €/any (tants com es vulgui) sense cost afegit. 
  

 - Retornar el document degudament omplert al responsable del Pla d'Esports:  
  Marc Segura.  

 
- Horari d’atenció del Pla d’Esports: divendres  de 9h. a 10:30h. 

 
  

     
 

 
-Data límit per retornar les inscripcions amb el corresponent pagament:  
 Dilluns 28-9-2015 
 
 
   

 
 
 Responsable PLA D'ESPORTS  AMPA - Comissió d'Esports -  
     
        
        

 


