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Benvolgudes famílies, 
  
A continuació, us exposem la següent taula d’activitats 2018-19, perquè es vegi de manera més visual: 
 

ESCOLA ESPORTIVA  
 

ACTIVITAT Aquàtica Primària  
 

A qui va dirigit? A nens/es des de P3 fins a 4t. (ens 
dividirem amb grups)  
Què farem? Iniciació esportiva, psicomotricitat, 
jocs pre – esportius, rotació de diversos esports. 
Quan ho farem?  Dimecres de 16:30h a 18:00h.   
A on ho farem? Gimnàs / Aula de Pisco /Pista de 
l’escola 
Durada: d’octubre a maig. 

A qui va dirigit? Alumnes de primària 
Què farem? Iniciació i perfeccionament dels estils 
aquàtics. 
Quan ho farem? Dimarts de 16:45h a 18:00h. 
A on ho farem? Piscina St. Ponç. 
Durada: d’octubre a maig. 

ACTIVITAT Aquàtica Infantil PATINATGE 

A qui va dirigit? Alumnes d’infantil 
Què farem? Iniciació al món aquàtic. 
Quan ho farem? Dijous de 16:45h a 18:00h. 
A on ho farem? Piscina St. Ponç. 
Durada: d’octubre a maig. 

A qui va dirigit? A partir de P4. 
Què farem? Iniciació al patinatge (balls, 
coreografies, aparells, escalfaments...) 
Quan ho farem? Dilluns de 16:30h a 18:00h. 
A on ho farem? Gimnàs de l’escola. 
Durada: d’octubre a maig. 

*per a poder realitzar les activitats hi haurà d’haver un mínim d’inscripcions. 
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Les activitats inclouen: La programació de les activitats, servei de monitoratge, tècnics especialitzats, 
assegurança mèdica, material fungible d’activitat, participació a les trobades d'escoles esportives. (Les 
exhibicions, campionats i el lloguer de vestuari no s’inclouen dins del preu.)  
 
 
Horari general d’activitats: 
16:30h: Recollida dels nens/es que faran l’activitat per part dels tècnics i monitors. 
16:35h a 17:00h: Berenar i preparar-se per l’activitat. 
17:00h a 17:40h: Activitat / Sessió. 
17:40h a 18:00h: Servei de dutxes i sortida i recollida dels nens/es per part dels pares. 
 
Horari general de piscina: 
16:30h: Recollida dels nens/es que faran l’activitat per part dels pares i transport a St. Ponç. 
16:45h: Els monitors els esperen a St. Ponç van als vestidors i es preparen per l’activitat. 
17:00h a 17:40h: Activitat / Sessió. 
17:45h – 18:00h: Dutxa i recollida dels nens/es per part dels pares a St. Ponç. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inscripcions: 
 
A traves de la pàgina web www.geieg.cat (https://www.geieg.cat/index.php/hoquei-patins/precat/452-
seccions ) i “anant a la icona de Domeny”  
 
 
 
 
 
Per a més informació: extraescolars@geieg.cat (Albert Borrell GEIEG) 
Gràcies per la vostra atenció.  
Atentament, 
 
Coordinació d’activitats GEiEG.                                                                                     Girona,  22 de maig de 2018. 
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