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ACTIVITATS D’INICIACIÓ ESPORTIVA
Escola psicomotriu. Nens nascuts els anys 2016-2015 (P4-P5)
Dilluns i dimecres de 17 a 18.30 h
Escola preesportiva. Nens nascuts els anys 2014-2013 (1r i 2n)
Dilluns i dimecres de 17 a 18.30 h
INFORMACIÓ D’INTERÈS
Per iniciar l’activitat es necessita un mínim de 10 persones inscrites. A partir de 15 inscrits, l’Ajuntament oferirà un servei de transport que recollirà els nens i nenes de les
escoles Montserrat Vayreda, Vicens Vives, Narcís Monturiol i Els Grecs, a partir de
les 16.30 h.
PREUS DEL CURS 2020-2021
Quota curs complet escoles esportives: 130,81 €
INSCRIPCIONS i INFORMACIÓ
Del 21 al 25 de setembre de 2020 per internet a: inscripcions.roses.cat
(a partir de les 9 h del 21 de setembre).
Informació: Àrea d’Esports de Roses. Tel. 972 25 24 00 (Ext. 554)
INICI DE LES ACTIVITATS I LLOC
L'escola psicomotriu i l'escola preesportiva començaran la seva activitat el dia 5 d’octubre de 2020. Es realitzaran al Pavelló Poliesportiu Municipal i a la Pista Polivalent
Municipal.
MATERIAL ESPORTIU NECESSARI
Per a dur a terme aquesta activitat, els participants hauran de portar sabates esportives de recanvi, degut a que per les característiques del paviment del pavelló poliesportiu municipal, no està permès l'ús de sabates esportives de carrer.
NOTA COVID-19
Per a la correcta realització de l’activitat, així com per a la recollida i transport dels
nens des de les escoles fins al lloc on es realitzarà l’activitat esportiva, s’aplicaran
totes les mesures previstes en el Pla d’Actuació 2020-2021 en el marc de la pandèmia per COVID-19, elaborat per la Generalitat de Catalunya.

