El Club Handbol Castellbisbal els presenta una nova activitat
extraescolar de caràcter esportiu, lúdic i participatiu que pretén donar a
conèixer l’esport de l’handbol a l’Escola Institut Les Vinyes. Aquest esport va començar
jugar-se a l’Escola Montserrat l’any 2007 i pocs anys després, l’any 2011, va donar pas
al naixement del Club Handbol Castellbisbal.
La nostra proposta extraescolar es basa en el mini-handbol, una activitat esportiva de
caràcter mixt, on tots i totes les jugadores participen de manera activa, deixant de
banda els interessos particulars i donant el major protagonisme al joc d’equip. El
nostre objectiu és oferir una oferta esportiva alternativa als esports més clàssics i
ampliar el nombre de practicants d’handbol a la nostra vila. Així mateix, pretenem
educar als nostres jugadors i jugadores en els valors esportius més genuïns, és a dir,
l’amor per l’esport i el respecte envers tots els seus participants.
Per portar a terme aquesta activitat extraescolar, el treball es desenvolupa en dues
sessions setmanals d’una hora de durada cadascuna, en acabar l’horari lectiu i en les
pròpies instal·lacions esportives de l’escola. Els responsables de l’activitat en pista son
monitors d’handbol capacitats per a impartir els ensenyaments propis d’aquest esport,
que es troben supervisats directament per la direcció tècnica del Club Handbol
Castellbisbal.
L’activitat extraescolar que els presentem aquí, va dirigida a tots els nens i nenes que
es trobin cursant els estudis de primària (1r – 6è de primària) i el cost de la mateixa és
de 22 euros mensuals. Aquest pagament donarà dret a participar en les dues sessions
setmanals i participar si així ho desitgen els pares i mares dels infants, en activitats
esportives durant el cap de setmana que es desenvoluparan d’acord amb el calendari
escolar del curs 2017-2018.

CLUB HANDBOL CASTELLBISBAL
FULL D’INSCRIPCIÓ TEMPORADA 2017-2018
C.H.C. Correo handbol.castellbisbal@gmail.com
Cognoms:
Data de naixement:
Nº CatSalut (del nen/a):
Domicili:
Nom i mòbil del pare :
Nom i mòbil del mare:
Adreça electrònica: MAJÚSCULA

Nom:
DNI:

Curs que farà 17/18:
F. Nombrosa

DADES DEL NEN/A
EN CAS D’URGÈNCIA DURANT L’ACTIVITAT CAL AVISAR A:
DADES MÈDIQUES.
Pateix alguna al·lèrgia.

.

Quina.

Voleu fer constar alguna altra indicació. ALTRES DADES D’INTERÈS
Hi ha algun tret característic del seu caràcter i / o personalitat que cal tenir en compte?

AUTORITZACIÓ PER AL CLUB D’HANDBOL CASTELLBISBAL
Per a la pràctica de l’handbol durant la temporada 2017/2018
Jo, Sr/a

amb D.N.I.

Autoritzo al meu fill/a

És imprescindible la firma de pares o tutor del jugador

nascut l’any

