
                                   Associació Esportiva Escolar   

 

ACTIVITATS ESPORTIVES  •  INSCRIPCIÓ     
 

Benvolgudes famílies, 

Us fem arribar aquesta circular per informar-vos de les activitats esportives que oferim aquest curs 2021-

22, tant per les vostres filles i fills, com pels pares i mares. 

Per poder accedir a qualsevol d’aquestes activitats, s’ha de pagar la quota de soci anual de 30€. Marqueu 

amb una creu les activitats que us interessen. El preu de cada activitat està en el quadre d’activitats adjunt. 

Per tal de fer els pagaments és indispensable donar el número de compte corrent perquè des de la 

tresoreria de l’Associació Esportiva Escolar de l’INS Josep Lladonosa es puguin realitzar els cobraments de 

les quotes corresponents. 

Les activitats començaran la primera setmana d’octubre. 

Número de compte: IBAN 

E S                       

 
La data límit per lliurar el full d’inscripció als tutors/es és el 24 de setembre. 

 

 

 
- Nom i cognoms (alumne): ………………………………………………………………………..………................. 
- Data naixement: ……../……../…….. 
- Curs i grup (2021-2022): ………………… 
- E-mail pares (en majúscules): ………………………………………………………………………………….......... 

- Nom i cognoms (mare/pare/tutor): ...................................................................................... 
- Telèfon (mare/pare/tutor): ................................................................................................... 
- Telèfon alumne (si en té): ..................................................................................................... 

 

AUTORITZACIÓ FAMILIAR o TUTOR/A 

 
 

En/Na:  __________________________________________________________  
Amb DNI ________________ , pare, mare o tutor de l’alumne ______________  
 _______________________ , del curs _________________________________  
 
AUTORITZO el meu fill/a a participar a les activitats de l’AEE INS Josep Lladonosa, curs 2021-2022. 

Signatura, 

 

 

CURS 2021 – 2022 



                                   Associació Esportiva Escolar   

 

 

 

Activitats esportives Dies i Hores 
Preu 

(trimestre) 
Lloc 

Bàdminton Adults 
Dimarts/Dijous de 20h a 22h 20€ 

Sala Polivalent 
Institut 

Bàdminton 
Dimarts/Dijous de 17h a 19h 36€ 

Sala Polivalent 
Institut 

Tennis taula Adults Dilluns/Dimecres de 19h a 21h 
Divendres de 18h a 20h 

20€ 
Sala Polivalent 

Institut 

Tennis taula Iniciació 
(ESO i Batxillerat) Divendres de 18h a 19h 18€ 

Sala Polivalent 
Institut 

Futbol Sala Masculí 
(ESO i Batx.) Dimarts i dijous de 15.45h a 17h 36€ 

Pavelló de 
Pardinyes i Pati 

Institut 

Futbol Sala Femení 
(ESO i Batx.) Dimarts i dijous de 15.45h a 17h 36€ 

Pavelló de 
Pardinyes/Pati 

Institut 

Korfbal  
(ESO i Batx.) Un o dos dies a la setmana de 

15:45h a 17h 
36€ 

Pavelló de 
Pardinyes/Sala 

Polivalent Institut 

 

 

       Lleida, ........ de ........................................... de 2021 


