
 
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS DEL COL·LEGI 

Curs 2021-2022 

TAEKWONDO 
 

Responsable: D. Ángel Estrada.  
Adreçat a:                                          Horaris 
Alumnes de 5 a 8 anys                       Dimecres i divendres de 17,15 a 18,15 hs 
Alumnes de 9 a 11 anys                     Dimecres i divendres de 18,15 a 19,15 hs 
Alumnes de 12 a 14 anys                   Dilluns, dimecres i divendres de 19,15 a 20,15 hs  
Alumnes de més de 15 anys              Dilluns, dimecres i divendres de 20,15 a 21,15 hs  

Material a càrrec del professor 
 
Es poden inscriure alumnes que siguin familiars i amics del col·legi.  
En cas d’haver excés de demanda tindran preferència els alumnes del nostre centre. 
Els exàmens dels diferents cinturons es faran en el propi Col·legi. 
 Aleshores caldrà abonar per drets d’examen 7€ en Febrer 

 
 Preus: Inscripció: 50 euros (cobreix la fitxa de la Federació i despeses federatives) 
             Mensualitat: els grups de 2 dies = 35 euros.  
                                   els grups de 3 dies = 45 euros.  
 
Alumnes fora de Col.legi 
   
Preus: Inscripció: 50 euros (cobreix la fitxa de la Federació i despeses federatives) 
            Mensualitat: els grups de 2 dies = 38 euros.  
                                  els grups de 3 dies = 48 euros.  
 
NOVETAT: Aquest curs oferim classes especials de “Defensa Personal” per a meres i pares 

de l’ alumnat, a preus irresistibles” 
 

Preus: Inscripció: 70 euros, gratis durant el mes d’ octubre 

            Mensualitat: 34€ 
 
Observacions: el grup serà com a mínim de 10 persones, en  
cas contrari no es podrà realitzar l’activitat. 

Inici de l’activitat: dia 3 d’octubre 

 
EDUCACIÓ INFANTIL – EDUCACIÓ PRIMÀRIA – ESO – BATXILLERAT 

Rbla. Pompeu Fabra, 126-130 – 08850 Gavà (Barcelona) 
Tel.:936.381.833 Fax: 936.381.803 

 

 

Data d’inscripció: _____ de ______________del 2021. 

Nom alumne/a ______________________ Cognoms ____________________________________________  

Curs de l’alumne 2021/22 _______________________ Data de Naixement: _________________________   

Telèfons: ________________________________ E-mail: ________________________________________  

 ________________________________________  

Alumnes de FORA del centre: 

Numero comte bancària (IBAN)   _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Signatura 


