
          MINIJOCS CURS 2016/2017 
 

Els MINIJOCS són unes trobades lúdiques i esportives que complementen l’activitat esportiva extraescolar que els 
nostres alumnes de p4 a 2n realitzen a la escola. L’objectiu és fer-los gaudir de la pràctica esportiva mitjançant el joc i 
l’esport, els nens gaudiran de les activitats amb els seus companys i altres alumnes d’altres centres de la comarca i 
a la vegada assoliran diferents objectius de coordinació, control del moviment, l’equilibri, etc.  

L’equip de Needsports volem aquest curs, oferir-vos la possibilitat de participar en aquestes trobades, animeu-vos! 

DIES HORARI ACTIVITAT LLOC 

Dissabte 19 de novembre 10.30h a 12.30h MINIJOCS 
VILANOVA  

(MASIA CABANYES) 

Dissabte 17 de desembre 10.30h a 12.30h MINIJOCS – BÀSQUET A DETERMINAR 

Dissabte 14 de gener 10.30h a 12.30h MINIJOCS – FUTBOL A DETERMINAR 

Dissabte 18 de febrer 10.30h a 12.30h MINIJOCS – ATLETISME A DETERMINAR 

Dissabte 18 de Març 10.30h a 12.30h MINIJOCS – HANDBOL A DETERMINAR 

Dissabte 22 d’abril 10.30h a 12.30h MINIJOCS – HOQUEI A DETERMINAR 

Dissabte 20 de maig 10.30h a 12.30h TROBADA FINAL A DETERMINAR 

Aquestes jornades són dirigides pels tècnics del Consell Esportiu del Garraf, els tècnics Needsports realitzaran 
l’acompanyament i els ajudaran a seguir les activitats programades. 

El preu de l’activitat és de 13,50€, aquest preu inclou la participació a totes les trobades, tot i que no és obligada 
l’assistència a totes, el pagament és podrà fer a l’AMPA de l’escola. 

Per poder participar s’haurà d’omplir la inscripció següent i entregar-la al vostre monitor abans del dijous 
dia 16 de novembre. 

...................................................................................................................................................................................................................... .... 

Nom i Cognoms de l’alumne:........................................................................................... 

Data de Naixement:........................................ Nº de targeta sanitària...............................................................................  

Nom del Pare / Mare ........................................ Telèfon:.........................../............................ 

Autorització:  

Jo,......................................................................................................... amb DNI ........ ..................................... com 

a pare/mare/tutor de l’alumne/a....................................................................................................., l’autoritzo 

participar a les jornades de MINIJOCS organitzades pel consell esportiu del Garraf, amb la col·laboració de 

Needsports         Signatura: 

Entregar el full d’inscripció a l’AMPA.  

  


