
 
 
 
 
Benvolguda família, 
 
 
Tots sabem la importància que té avui en dia el fet de motivar els nostres fills en 
l’adquisició d’uns bons hàbits alimentaris i cada cop més ens insisteixen en la importància 
de fer esport i evitar el sedentarisme. 
 
Per aquest motiu, ens adrecem a vosaltres com a pares de nens i nenes de Primària i 
ESO, per informar-vos, que durant la setmana del 25 al 29 de maig, els vostres fills i 
filles estan convidats a assistir als entrenaments de les diferents activitats esportives 
organitzades per l’AMPA que es realitzen a l’Escola, d’aquesta manera pretenem donar a 
conèixer les activitats que ja tenim i intentar consolidar-les de cara als cursos vinents. 
 
El que sí demanem, és que si us plau feu arribar la butlleta de retorn al tutor/a o bé a 
l'urna que s’habilitarà a recepció, abans del proper dia 22 de maig informant a quin o 
quins entrenaments vol assistir el vostre fill o filla per tal d’informar als monitors. 
 
Si el nen o nena vol provar més d’un esport no hi ha cap inconvenient i ho podeu anotar a 
la part del darrere de la butlleta. 
 
Els horaris de les diferents activitats són els següents. 
 
 

ESPORT CATEGORIA DIES HORARI 

FUTBOL SALA Benjamí (3r – 4t) Dimarts – Dijous 17.05 a 18.05 
FUTBOL SALA Aleví (5è – 6è) Dilluns – Dimecres 13.05 a 14.05 
FUTBOL SALA Infantil (1r – 2n ESO) Dilluns – Dimecres 17.05 a 18.05 
FUTBOL SALA Cadet (3r – 4t ESO) Dimarts 13.05 a 14.05 

BÀSQUET Categoria única Dimarts – Divendres 17.05 a 18.05 
HANDBOL Categoria única Dimecres – Divendres 13.05 a 14.05 

GIMNÀSTICA RÍTMICA Categoria única Dilluns – Dimecres 17.05 a 18.05 
FUNKY Categoria única Divendres 17.05 a 18.35 

KARATE Categoria única Dilluns – Dimecres 17.15 a 18.15 
 
Per a  l’activitat d’HANDBOL es farà una classe a més a més el DISSABTE 23 de 10.00 a 11.00 

 
 
Rebeu una cordial salutació, 
 
 
 
 
La junta de l’AMPA. 
 
 

Lleida, 20 de maig de 2015 


