
Activitat Curs/Edat Dies Horari Places €/trim

Esports individuals

Hip Hop 1 1r ESO (2006) dimarts i dijous 18 a 19 10 67,10
Hip Hop 2 2n a 4t ESO (03-05) dimarts i dijous 19 a 20 15 67,10
Karate 1r i 2n ESO (05-06) dilluns i dimecres 18 a 19 15 67,10
Patinatge artístic 2 (*) 1r ESO (2006) dimarts i dijous 18 a 19 67,10
Patinatge artístic 2 + competició CEEB (*) 1r ESO (2006) dimarts i dijous 18 a 19 75,00
Patinatge artístic 3 (*) 2n a 4t ESO (03-05) dimarts i dijous 19 a 20 67,10
Patinatge artístic 3 + competició  CEEB (*) 2n a 4t ESO (03-05) dimarts i dijous 19 a 20 75,00
Natació 1r a 4t ESO (03 a 06) dimecres 17 a 17.45 46,10

Esports col·lectius

Futbol sala pre infantil (*) 1r ESO (2006) dilluns i dimecres 19 a 20 13 91,20
Futbol sala infantil 2n ESO (2005) dilluns i dimecres 19 a 20 13 91,20
Futbol sala cadet (*) 3r i 4t ESO (03-04) dilluns i dimecres 19 a 20 13 95,80
Futbol sala juvenil Batx. (01-02) dilluns i dimecres 19 a 20 13 98,70
Bàsquet infantil 1r i 2n ESO (05-06) dimarts i dijous 17 a 18 13 92,30
Bàsquet cadet 3r i 4t ESO  (03-04) dimarts i dijous 18 a 19 13 97,00
Bàsquet Juvenil Batx. (01-02) dimarts i dijous 19 a 20 13 102,80
Vòlei infantil 1r i 2n ESO (05-06) dimarts i dijous 18 a 19 13 92,30

(*) Activitat desenvolupada a les pistes cobertes del Parc de Joan Miró. 

Inscripcions juny online   www.ae-eixample.cat

De l'11 al 29 de juny

Inscripcions setembre online   www.ae-eixample.cat

Del 12 al 16 de setembre

Inscripcions presencials

A partir del 19 de setembre, inscripcions de places vacants, pagament  en efectiu.

Horari: dimarts i dimecres, 17 a 18.30 h al Centre Esportiu Joan Miró. 

Requisits: Fitxa d'inscripció degudament complimentada

20,00 € (1r pagament) en efectiu (independentment del nombre d'activitats)

Fotocòpia amb dades bancàries per a domiciliació (2n, 3r i 4t pagament)

Estar al corrent de pagament del curs 17-18 i anteriors

Act. amb competició:

Fotocòpia CatSalut (el dia de la inscripció)

Inici de les activitats: Dilluns, 1 d'octubre

Assegurança CEEB (domiciliat amb el 2n pagament). La quota

variarà en funció de l'edat del participant.

Sol·licitud de subvencions per a infants i adolescents de 6 a 17 anys (nascuts del 2000 al 2012) per a la pràctica esportiva fora 

d'horari escolar, demaneu informació a partir del 12 de setembre al vostre coordinador, adreceu-vos a contacta@ae-

eixample.cat o truqueu al 934 234 350.

Un cop iniciades les activitats, per qualsevol modificació de dades, canvi o baixa d'activitat, cal adreçar-se al coordinador

d'activitats Alfonso Torres els dimarts i dimecres de 17 a 18.30 h. També podeu trucar al tel 627 590 169 de dilluns a dijous de 17

a 19.30 hores per més informació.

Programa d'activitats extraescolars curs 18-19

En cas necessari, les places s'adjudicaran per sorteig informant els dies 17 i 18 de setembre. Només trucarem a les famílies

afectades pel sorteig.

15

15

Informació i inscripcions

L'activitat de natació es realitza al CEM Joan Miró. Els alumnes podran accedir a la instal·lació a les 16.45 hores per poder-se

canviar.

En cas que els inscrits en una activitat sigui superior al nombre de places que s'ofereixen, es prioritzaran primer, els alumnes de

l'INS Ernest Lluch matriculats l'any anterior i segon, els alumnes d'altres centres. En ambdós casos amb continuïtat esportiva

(mínim dos trimestres). En cas necessari, l'adjudicació de les places es resoldrà per sorteig informant la setmana del 2 de juliol.

Només trucarem a les famílies afectades pel sorteig.

Inscripcions de places vacants sense preferència.


