
!! DIJOUS 31 DE MAIG ÚLTIM DIA PER RETORNAR EL FULL AL PROFESSOR !!            Inscripcions 
 

Nom:   ...........................    Cognoms:  ............................................................................. 

Domicili: ............................................................................ CP: .................................... 

Població: .................................................................. Tel. .............................................. 

Data de naixement:   ........................................... 

Grup participant ( marca amb una x):   Infantil     1r     2n     3r     4t     5è     6è     Altres  

Observacions ( patologies, malalties o algun tipus de lesió ): 

 

 
 
 
Les dades de caràcter personal que consten en la present sol·licitud són tractades i incorporades en un Fitxer responsabilitat de AJUNTAMENT DE CANYELLES, per tal de gestionar els seu dret d’accés. Conforme allò 
disposat en els articles 15 i 16 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a: Plaça 
Onze de Setembre núm. 1, 08811 CANYELLES (BARCELONA). 
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- 11a FESTA DE L’ESPORT - 
DISSABTE 02 DE JUNY DE 2012 de 9.30h a 14.00h– CANYELLES  
FESTA DE CLOENDA DEL PLA CATALÀ DE L’ESPORT ESCOLAR ( PCEE ) 

CONVOCATÒRIA: TOTHOM A LES 9.30H AL PATI DE L’ESCOLA SANT NICOLAU 
* Exhibicions ( hip hop, patinatge artístic i hoquei patins ) 
* Esmorzar saludable ( aigua i pinxos de fruita ) 
* Activitats esportives ( atletisme: cursa de tanques, cursa de relleus,   llançament de javelina;    
tennis; futbol sala; petanca; bàsquet ) i circuit d’habilitat, jocs de punteria i jocs de carrera per als 
alumnes d’infantil. 
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