
PARETS DEL VALLÈS   2021-2022

e
escoles esportives    municipals

Inscripcions
Del 13 de setembre de 2021 al 31 de gener 
de 2022.
VIA ELECTRÒNICA
Envieu el full de sol·licitud que trobareu a:
www.parets.cat/temes/esports/activitats-
per-a-nens 
per a la reserva de la plaça a:
esports@parets.cat
Les places són limitades i es faran per ordre
de recepció. Una vegada acceptada la sol·licitud, 
rebreu un correu electrònic per formalitzar la 
inscripció.

Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez
Av. Francesc Macià, s/n
Tel. 93 562 52 06

Contacte
esports@parets.cat

Més informació sobre
les Escoles Esportives
Municipals de Parets
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Escoles Esportives Municipals
Activitat adreçada a nens i nenes de P4 i P5. 
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.

Preu de l’activitat
Resident a Parets: 16,50€ (tot el curs)*
No resident a Parets: 20,60€ (tot el curs)* 
El pagament es farà obligatòriament amb
transferència bancària o targeta de crèdit, 
una vegada confirmada la inscripció.

Període d’activitat
del 4 d’octubre de 2021 al 26 de maig de 2022.

Documentació
Full de sol·licitud

Per a les inscripcions noves:
Fotocòpia de DNI o llibre de família del nen

PLACES LIMITADES

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 altres centres amb places disponibles. 

e escoles esportives    municipals

PARETS DEL VALLÈS CURS 2021-2022

Centres, categories, dies i horaris

PAVELLÓ

MINIBENJAMÍ (P4-P5)

Dimarts de 16.30 a 17.30 h

PAU VILA

MINIBENJAMÍ (P4)

Dilluns de 16.30 a 17.30 h

MINIBENJAMÍ (P5)

Dimecres de 16.30 a 17.30 h

CAN BUTJOSA

MINIBENJAMÍ (P4-P5)

Dijous de 16.30 a 17.30 h

MINIBENJAMÍ (P4-P5)

Dijous de 17.30 a 18.30 h

VILA PARIETES

MINIBENJAMÍ (P4-P5)

Dilluns de 16.30 a 17.30 h


