A les oficines del C.E Moià (efectiu)

Núm. Compte:

Domiciliació bancària

ES92 0075 0388 9406 0110 0922

´ d'especificar
En el concepte s'ha
el nom i cognom del nen/a

´
Lliurar la butlleta d'inscripció
+ fotocòpia DNI + fotocòpia targeta
sanitària a les oficines del C.E Moià
o enviar-ho per e-mail a:
cemoia@msn.com

OICPIRCSNI

TALLA ROBA:
4
6
8
10
12
14

:TNEMAGAP

LOILUJ ED 03 LA
YNUJ ED 82 LED

10€ / setmana tercer
germà o més

5€ / setmana segon germà

DESCOMPTE PER GERMANS:

cemoia@msn.com

Nota: Si es realitza la inscripció
abans del dia 1 de juny es farà
un descompte.

´

loiluJ ed 03 la 62 :5 anamteS
loiluJ ed 32 la 91 :4 anamteS
loiluJ la ed 61 la 21 :3 anamteS
loiluJ ed 90 la 50 :2 anamteS
loiluJ ed 2 la
ynuJ ed 82 :1 anamteS

_________________________________________ liam-E
ÍS :icoS
ON
____________________________ óicalboP ______________________________________ açerdA
____________________ :tnemexian ed ataD _____________________/__________________ .leT
_________________________ :smongoC
_______________________ :moN
´
___________________________________________ :IND
____________________________________ :mongoC
_________________________________________ :moN

Autoritzo al meu fill/a a tornar sol
a casa a la finalització de l'activitat diaria

Autoritzo al personal del campus a mobilitzar
al meu fill/a al CAP per qualsevol
problema que surgeixi.

AUTORITZACIO DEL PARE / MARE O TUTOR/A

´

674 543 064
607 299 692

LOBTUF A RAGUJ
ED SENAG SEL NIUQIP TE
EUQ AXIED UITSE TSEUQA

@tecnificacio_cemoia2021
Autoritzo a aque la seva imatge pugui aparèixer en
fotografíes corresponents a activitats organitzades per
les jornades de tecnificació

Divendres de 17 a 19h
Dissabtes d’11 a 13h

:IRAROH

1202 UITSE
OICACIFINCET
ED SEDANROJ

'
BUTLLETA D'INSCRIPCIO

SEGUEIX-NOS

Preus

JORNADES

Una setmana
Dues setmanes
Tres setmanes
Quatre setmanes
Cinc setmanes

El repte principal de les jornades de tecnificació
d’estiu del CE Moià és apropar la pràctica
esportiva del futbol als infants del nostre poble i
de la comarca.
El nostre objectiu és millorar les accions tècniques i la
presa de decisions en les situacions més habituals que
es dónen al futbol, i alhora, buscar que els infants s’ho
passin bé i gaudeixin de la pràctica esportiva. Les
joves jugadores i jugadors cada setmana treballaran
una acció tècnica concreta i podran mostrar les seves
habilitats amb total llibertat, per tal de conduir-los fins a
la seva màxima expressió.
No volem deixar de banda altres esports i activitats
esportives, les quals anirem introduint al llarg de les 5
setmanes per donar la oportunitat als nens i nenes de
poder-les provar i conèixer.
Les jornades s’organitzaran amb les màximes
mesures de seguretat seguint les indicacions de les
autoritats sanitàries.

Objectius específics:
Gaudir del descobriment de la pràctica del futbol com una modalitat d’activitat
física i esportiva.
Adquirir hàbits de benestar, seguretat, higiene i respecte envers els
companys i companyes, el material i les instal·lacions.
Explorar les capacitats expressives i motrius del propi cos, adaptant-les a
diferents situacions.

Que oferim?

- Camp de gespa artificial (C.E Moià)
- Piscina
- Padel, Tenis i Frontó
- Esport i jocs col·lectius
- Esports de precisió
- Jocs motrius
- Excursions
- Aula amb suport informàtic i audiovisual
- Al finalitzar les jornades, entrega d'un obsequi
- Material esportiu ( 3 samarretes)
- A mig matí entrega de suc o peça de fruita
- Servei d'acollada d'infants de 8:30 a 9:00h
- Xerrades amb esportistes / persones especialitzades en
l'àmbit esportiu i de la salut
Un dia a les jornades:

- De 8:30 a 9:00h Servei d'acollida nens/es
- De 9:00h a 10:40h Treball específic
- De 10:40h a 11:10h Esmorzar
- De 11:10h a 12:20h Introducció a altres esports,
activitats esportives, xerrades, sessions audiovisuals
- De 12:20 a 13:30h Piscina
- De 13:30 a 13:50h Sortida

Superar reptes en situacions esportives i prendre decisions, tant individual
com col·lectivament.

Horari:

Valorar els efectes positius de la pràctica d’activitat física per a la salut
integral de la persona.

Inscripció:

Edat dels participants
De 5 a 15 anys (ambdós inclosos)

De dilluns a divendres de 9:00h a 13:30h

Podeu descarregar la butlleta d'inscripció entrant al següent
enllaç o emplenant la que hi ha al mateix tríptic

http://bit.ly/ButlletainscripcióJornades2021

Soci

70€
115€
150€
180€
200€

Descomptes:
5€ setmana segon germà
10€ setmana tercer germà o més
10€ setmana families monoparentals i a l'atur
5€ a totes les inscripcions abans de l' 1 de juny

Calendari:
Totes les Jornades: del 28 de juny al 30 de juliol
Setmana 1: 28 de Juny al 02 de juliol
Setmana 2: del 05 al 03 de juliol
Setmana 3: del 12 al 16 de juliol
Setmana 4: del 19 al 23 de juliol
Setmana 5: del 26 al 30 de juliol
Inscripcions:

Data límit: fins el 23 de juny o exhaurir les places
disponibles.

No soci

75€
125€
165€
200€
225€

