
TALLER	  DE	  JOCS	  I	  FORMES	  JUGADES	  

…de	  l’aprenentatge	  motor	  al	  joc	  

	  

Dirigit	  a	  nens	  i	  nenes	  d’educació	  infantil	  a	  primària	  

Treballa	  la	  motricitat	  i	  la	  coordinació	  a	  través	  dels	  jocs	  col·∙lectius	  
jocs	  pre-‐esportius,	  i	  formes	  jugades.	  

Dimarts	  i	  dijous	  de	  16:30	  a	  18:00	  hores	  a	  les	  instal·∙lacions	  de	  
l’escola	  Argentona a 	  càrrec	  de:	  Club	  Bàsquet	  Argentona.	  

	  

(Servei	  de	  Recollida	  de	  l’alumnat	  a	  l’aula)	  

	  

Del	  17	  de	  setembre	  del	  2013	  al	  19	  de	  	  	  	  	  	  	  	  
juny	  del	  2013.	  

	  

Inscripcions	  obertes	  fins	  finals	  de	  setembre	  del	  2014. 	  

	  

A	  les	  oficines	  del	  Club	  Bàsquet	  Argentona	  (davant	  del	  pavelló	  
municipal	  d’esports),	  dilluns	  dimecres	  i	  divendres	  de	  17:30	  a	  
20:00	  hores.	  Pregunteu	  per	  el	  coordinador	  de	  l’activitat:	  	  	  	  	  	  	  	  
Adrià	  Arregui	  à	  Tlf	  de	  contacte:	  610.695.176	  

	  

FULL	  D’INSCRIPCIÓ	  
NOM_____________COGNOMS_______________________	  EDAT	  alumne______	  
Numero	  T.S.I__________________DIRECCIÓ______________________________	  
CP	  _____________	  MUNICIPI	  __________________________________________	  
CURS___________	  CLASSE	  _____________________________________________	  
AL·∙LERGIES:	  SI	  NO	  QUINES_____________________________________________	  
MALALTIES:_________________________________________________________	  
NOM	  MARE_____________________NOM	  PARE___________________________	  
TELF	  MARE_____________________TELF	  PARE	  ____________________________	  
PERSONA	  QUE	  RECOLLIRÀ	  A	  L’INFANT	  NORMALMENT:	  
NOM	  I	  COGNOMS	  _______________________________TELF_________________	  
(Us	  preguem	  avisar	  amb	  una	  nota	  si	  la	  recollida	  de	  l’infant	  la	  portarà	  a	  terme	  una	  
persona	  no	  habitual.	  Gràcies.)	  
	  

PREU	  TALLER:	  195	  EUROS	  A	  L’ANY	  
FORMES	  DE	  PAGAMENT:	  
	  

A) Pagament	  únic	  de	  195	  euros	  al	  realitzar	  l’inscripció	  
	  

B)	  Pagament	  de	  125	  euros	  al	  realitzar	  l’inscripció	  i	  un	  segon	  pagament	  de	  
70	  euros	  a	  finals	  de	  febrer	  del	  2014. 	  

(el	  no	  pagament	  de	  la	  segona	  quota	  suposarà	  la	  finalització	  de	  l’activitat	  per	  
part	  del	  participant)	  
	  

• Realitzar	  l’ingrés	  al	  numero	  de	  compte	  de	  la	  BANC	  SABADELL	  
0081 0353 67  0001157222   indicant	  concepte;	  “taller	  de	  jocs”	  
	  

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA 

Titular del compte:                                                                        NIF/DNI: 
	  

	   Entitat	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Oficina	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  D	  C	   	  	  	  	  Núm.	  de	  compte	  

 
                        

	  
Documentació	  a	  presentar	  a	  l’hora	  de	  realitzar	  l’inscripció:	  
- Butlletí d’inscripció emplenat i signat 
- Resguard d’ingrés a Caixa Laietana 
- Fotocòpia del DNI, en cas de tenir-lo. 
- Fotocòpia de la Targeta Sanitària Individual (Seguretat Social) 
- Una fotografia en format carnet 
(Cap	  inscripció	  serà	  valida	  si	  no	  s’adjunta	  el	  justificant	  de	  pagament)	  

	  




