Inscripcions
PRESENCIALS

A partir del 12 de setembre al poliesportiu
municipal, de dilluns a divendres de 9 a 13 h
i de 15 a 21 h
VIA ELECTRÒNICA

S’ha de fer l’ingrés de la quota corresponent
al número de compte indicat a sota, amb el
concepte ‘Escoles Esportives Municipals’, i
enviar el comprovant de pagament amb la
resta de documentació requerida a:
esports@parets.cat
(IBAN ES66 0182 6635 4002 0160 1561)

Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez
Av. Francesc Macià, s/n
Tel. 93 562 52 06
Contacte
esports@parets.cat
www.parets.cat/temes/esports/
activitats/per-a-nens

DL: B. 18901-2019

Més informació sobre
les Escoles Esportives
Municipals de Parets

e
escoles
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PARETS DEL VALLÈS 2019-2020

e
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esportives
municipals

Escoles Esportives Municipals
Activitat adreçada a nens i nenes de P4 i P5
(2015-2016). El nen/a es podrà formar integrant
l’activitat física i l’esport com a hàbit
d’organització, incidint en el foment dels valors
i utilitzant mètodes recreatius per a la seva
formació esportiva.

PARETS DEL VALLÈS CURS 2019-2020

Centres, categories, dies i horaris
Can Butjosa
MINIBENJAMÍ (P4-P5)
Dimecres de 16.30 a 17.30 h

Pau Vila

Preu de l’activitat

MINIBENJAMÍ (P4)
Dimecres de 16.30 a 17.30 h

Resident a Parets: 16,50€ (tot el curs)*
No resident a Parets: 20,60€ (tot el curs)*

MINIBENJAMÍ (P5)
Dijous de 16.30 a 17.30 h

*El preu es pot modificar a partir de l’1 de gener
de 2020 en funció de les taxes municipals.

Període d’activitat
de l’1 d’octubre de 2019 al 28 de maig de 2020.

Documentació
Full d’inscripció
Per a les inscripcions noves:
Fotocòpia de DNI o llibre de família del nen
El Servei d’Esports no crearà un grup si no
s’arriba al nombre mínim de participants.
En aquest cas, els nens/es es podran inscriure
en una altra categoria o en altres centres.

Pavelló
MINIBENJAMÍ (P4)
Dimarts de 16.30 a 17.30 h
i de 17.15 a 18.15 h
MINIBENJAMÍ (P5)
Dijous de 16.30 a 17.30 h
i de 17.15 a 18.15 h

Vila Parietes
MINIBENJAMÍ (P4-P5)
Dimecres de 16.30 a 17.30 h

