FULL D’INSCRIPCIÓ D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 2021-2022
Nom i cognoms del nen/a .................................................................................Curs.................
Data naixement ...................... Pare, mare o tutor......................................................................
Adreça..............................................................................................Telèfon 1.............................
Telèfon 2…………………. CatSalut……………………………………...(4 lletres i 9 núm.)
Codi………..Activitat...............................................................................................
Núm. de compte corrent : ................................................................. (20 dígits)

➔ Autoritza a participar en l’activitat extraescolar assenyalada, que organitza
l’escola, coneixent tota la normativa de funcionament i estant d’acord amb ella.
També certifica que totes les dades aquí especificades són correctes i fa
extensiva aquesta autorització al trasllat del nen/a, en cas d’emergència, a un
centre mèdic, i a les decisions mèdiques que siguin necessàries adoptar, sota
direcció facultativa.
➔ Autoritza que el seu fill/a pugui sortir en fotografies i/o vídeos corresponents a les
diferents activitats extraescolars en què està inscrit.

Firma i DNI del pare, mare o tutor:
Firma:

DNI:

c/ Santa Joaquima, 1 Sant Sadurní d’Anoia - telf. 93 8910418 – www.vedrunasantsadurni.cat





ACTIVITATSEXTRAESCOLARS2 021-2022EducacióInfantilP3a P5 





0.1-INICIACIÓMULTIESPORTIVAP4iP5  
OrganitzaBSSBàsquetSantSadurní. 
Iniciació esportiva, jocs, activitats d’expressió, c ircuits i tot de m anera
divertida!M ou-teim illoralesteveshabilitatsm otrius. 
Dimartsidijousde5a6. 
Mésinformació:info@basquetsantsadurni.cat 


0.2-DANSA(hip-hop,zumbakids…)P4iP5 

OrganitzaEQUIP4FITNESSCLUB. 
Diadel’activitat:dillunsde5a6. 
Mésinformació:equipquatre@gmail.comTelf.938911650. 

 .3-ANGLÈS(migdiade2a3) 
0
OrganitzaKids&Us. 
Mésinformació:Telf620221937/938913850. 
Preuanualdem aterial:73€. 


0.4-TEATRE,einaeducativa 
OrganitzaLiquadorateatre. 
ElJ octeatralenspermetdescobriritreballarleshabilitatsic apacitats
expressives,c omunicativesiemocionalsquetots/esportemadins.
Dilluns(P5),Dimecres(P4),Dijous(P3)tardesde5a6.
Mésinformació:RosaG onzales.Telf.699315934. 





IndicacionsGenerals 


➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

Ac tivitatsd’octubreajuny,obertesatotselsnensinenesdelpoble. 
Inicidelesactivitats:divendres,1d’octubre. 
L’activitatnoespodràfers inohihaprouinscrits. 
El pagament es realitzarà per c ompte c orrent, en rebuts m ensuals (a principis de c ada
mes,d’octubreajuny).Lesbaixesdelesactivitatss ’hand’informaras ecretariaabansdel
cobramentdelrebuts egüent. 
Cal fer una inscripció per c ada activitat i donar-la a s ecretaria, fins divendres 24 de
setembre(sigueurigorososambaquestadataperaunm illorfuncionament). 
Trobareuelfulld’inscripcionsas ecretaria,webiplataformadel’escola. 
Als inscrits que s iguin externs a l’escola s e’ls c arregarà una quota anual de 10 € en
concepted’assegurança. 
Perm ésinformacióc ontacteuambJ esúsFlorido 
(jesusflorido@vedrunasantsadurni.cat). 





c/SantaJoaquima,1SantSadurníd’Anoia-telf.938910418–www.vedrunasantsadurni.cat 





ACTIVITATSEXTRAESCOLARS2 021-2022 EducacióPrimària 

1.1-BÀSQUETBASEIMULTIESPORT  
OrganitzaBSSBàsquetSantSadurní. 
Grupss egonsedatsiinscripcions. 
Activitatsijocsquepermetentreballarim illorarleshabilitatspròpiesde
diversosesportsilesespecífiquesdelbàsquet.ParticipacióalJ ESPE.  
Dimartsidijousde5a6. 
Mésinformació:info@basquetsantsadurni.cat 

1.2-TENNISPrimària 
OrganitzaG SBESPORTS,EDUCACIÓILLEURE. 
Dillunsi/odivendres,de5a6.  
Mésinformació:PauTrias.Telf.627974753. 


1.3-ANGLÈS(migdiade2a3) 
OrganitzaKids&Us. 
Mésinformació:Telf620221937/938913850. 
Preuanualdem aterialentre73€i80€,s egonsgrup. 


1.4-DANSA(hip-hop,zumbakids…) 

OrganitzaEQUIP4FITNESSCLUB 
Diadel’activitat:dilluns1ri2nidivendresde3ra6è,de5a6. 
Mésinformació:equipquatre@gmail.comTelf.938911650. 


1.5-TEATRE,einaeducativa(migdiade2a3) 
O rganitzaLiquadorateatre 
ElJ octeatralenspermetdescobriritreballarleshabilitatsic apacitats
expressives,c omunicativesiemocionalsquetots/esportemadins.
Dilluns(2n),dimarts(5è),dimecres(1r),dijous(6è)idivendres(3ri4t).
Mésinformació:RosaG onzales.Telf.699315934. 




IndicacionsGenerals 


➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

Ac tivitatsd’octubreajuny,obertesatotselsnensinenesdelpoble. 
Inicidelesactivitats:divendres,1d’octubre.. 
L’activitatnoespodràfers inohihaprouinscrits. 
Elpagamentesrealitzaràperc omptec orrent,enrebutsm ensuals(aprincipisdec adam es,
d’octubre a juny). Les baixes de les activitats s ’han d’informar a s ecretaria abans del
cobramentdelrebuts egüent. 
Calferunainscripcióperc adaactivitatidonar-laas ecretaria,finsdivendres24des etembre
(sigueurigorososambaquestadataperaunm illorfuncionament). 
Trobareuelfulld’inscripcionsas ecretaria,webiplataformadel’escola. 
Alsinscritsques iguinexternsal’escolas e’lsc arregaràunaquotaanual
de10€enc oncepted’assegurança. 
Perm ésinformacióc ontacteuambJ esúsFlorido
(jesusflorido@vedrunasantsadurni.cat). 




c/SantaJoaquima,1SantSadurníd’Anoia-telf.938910418–www.vedrunasantsadurni.cat 




ACTIVITATSEXTRAESCOLARS2 021-2022EducacióESO 


2.1-TEATRE,einaeducativa 
OrganitzaLiquadorateatre. 
ElJ octeatralenspermetdescobriritreballarleshabilitatsic apacitats
expressives,c omunicativesiemocionalsquetots/esportemadins.
Dimartstardade5a6.30.
Mésinformació:RosaG onzales.Telf.699315934. 





2.2-TENNIS  
OrganitzaG SBESPORTS,EDUCACIÓILLEURE. 
Mésinformació:PauTrias.Telf.627974753.  
Dillunsi/odivendresde5a6. 


2.3-ROBÒTICAde5èdeprimàriaa4td’ESO 
Participacióalc oncursdeRobòticaEducativaFIRSTLEGOLEAGUE. 
Treballenequip.Dissenyirealitzaciód’unprojectec ientífic,programació
delsrobotsiv alorsdec reativitat,iniciativa,c onstància,organització,
cooperació. 
Dissabtesm atíotarda,horarisac oncretar.Espresentaràc alendaride
treball(desdel’octubrefinsalfinaldelac ompetició). 
Aquestaactivitatnos egueixalgunesdelesindicacionsgenerals.Perm ésinformació
contacteuamblaM ontseVilella(montsevilella@vedrunasantsadurni.cat) 

2.4-TALLERSSORPRESA! 
Durantaquestc ursoferiremalgunaactivitatdec urtadurada(4o5s essions)dediferent
tipologia,jauslesproposaremiusn’informarem(preusidies).Laideaésfer-neunaper
trimestre.Hihauràd'haverunm ínimd'inscritsperquèespuguirealitzarl'activitat. 

IndicacionsGenerals 


➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

Ac tivitatsd’octubreajuny,obertesatotselsnensinenesdelpoble. 
Inicidelesactivitats:divendres,1d’octubre. 
L’activitatnoespodràfers inohihaprouinscrits. 
El pagament esfaràperc omptec orrent,enrebutsm ensuals(alprincipidec adam es,
d’octubre a juny). Les baixes de les activitats s ’han d’informar a s ecretaria abans del
cobramentdelrebuts egüent. 
Cal fer una inscripció per c ada activitat i donar-la as ecretaria,finseldivendres24de
setembre(sigueurigorososambaquestadataperaunm illorfuncionament). 
Trobareuelfulld’inscripcionsas ecretaria,webiplataformade 
l’escola. 
Als inscrits que s iguin externs a l’escola s e’ls c arregarà una
quotaanualde10€enc oncepted’assegurança. 
Perm ésinformacióc ontacteuambJ esúsFlorido 
(jesusflorido@vedrunasantsadurni.cat). 

c/SantaJoaquima,1SantSadurníd’Anoia-telf.938910418–www.vedrunasantsadurni.cat 

