
BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ

voleibol / tennis taula

ACTIVITAT  ESCOLLIDA

Nom i cognoms alumne
Curs i classe

Població i codi postal
Nom pare/mare/tutor/a

Telèfons de contacte
@mail de contacte

Adreça

E S

Anoteu número de compte IBAN

La quota és mensual i es cobra mitjançant rebut domiciliat a nom de l’empresa Aguilar
Barjuan Sports SL (elitsports).

Jo __________________________________________________  amb DNI ________________
autoritzo el meu fill/a _________________________ a realitzar les activitats esportives
extraescolars a l’escola Santa Teresa de Jesús i a que es pugui registrar la imatge
del nen/a durant l’activitat (Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la
intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge) i a que aquestes imatges puguin ser
utilitzades únicament de difusió de l’activitat. En cas negatiu ho comunicaré ex-
pressament a l’empresa organitzadora, Aguilar Barjuan Sports SL

Signatura pare / mare

Us informem que les vostres dades, d’acord amb la Llei de protecció de dades,
formaran part d’un fitxer automatitzat responsabilitat d’Aguilar Barjuan Sports SL
(elitsports), amb domicili c/Pi i margall 232 2n 2ª – 08224 Terrassa. Podeu exercir els
vostres drets, d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, per escrit a l’adreça c/
pi i margall 232 2n 2ª, 08224 Terrassa

EXTRAESCOLARS 2017-18

Voleibol

Activitat d’iniciació al voleibol adreçada a alumnes de 3r a 6è de Primària
Objectius:
 Conèixer i experimentar les accions tècniques individuals bàsiques del

voleibol que permetin un major control sobre la pilota.
 Desenvolupar les habilitats i les capacitats físiques relacionades amb

el voleibol, millorant mecanismes perceptius i d’execució.
 Conèixer i utilitzar estratègies col·lectives bàsiques per resoldre

situacions tàctiques de joc ofensiu i defensiu.
 Desenvolupar actituds positives cap a la pràctica del voleibol,

participant activament en els jocs.
Dia d’activitat: dimarts
Horari: de 17h a 18.30h
Preu mensual: 25€
Aquesta activitat compta amb l’assessorament del Club Voleibol Terrassa.

Tennis taula

Activitat d’iniciació al tennis taula adreçada a alumnes de 1r a 6è.
Objectius:
 Familiaritzar-se amb l’ús de la pala i la capacitat de control de la

pilota  amb la pala.
 Conèixer i experimentar els cops tècnics bàsics del tennis taula.
 Desenvolupar les habilitats i les capacitats físiques relacionades amb

el tennis taula, millorant mecanismes perceptius i d’execució.
 Desenvolupar actituds positives cap a la pràctica del tennis taula,

participant activament en els jocs.
Dia d’activitat: dimecres
Horari: de 17h a 18h
Preu mensual: 19€
Aquesta activitat compta amb l’assessorament de la Federació Catalana
de Tennis taula.

VOLEIBOL I TENNIS TAULA


