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Escola FORN d’ANELLS & Proposta JUDO extraescolar 2016-17
Girona, 17 maig 2016

Proposta d’activitat extraescolar de Judo pel curs 2016-17 dirigida a l’AMPA de l’Escola FORN d’ANELLS
L’ Associació GIRONA-JUDO, entitat sense ànim de lucre amb més de 30 anys d’experiència en
el sector i inscrita a la Secretaria General de l’Esport amb el nº 11.244, ofereix la garantia d’un
Equip Docent format per Professors i Tècnic titulats i homologats pels diferents organismes i
institucions esportives.
Els valors socials, educatius i esportius del Judo fan d'aquest esport un dels més complets.
Olímpic i qualificat per la UNESCO com la millor disciplina per la salut integral dels infants i
joves que el practiquen, tant pel seu desenvolupament físic i psíquic, com pel seu alt
component educatiu El Judo fomenta l’esperit de superació, capacitat de concentració i
pensament estratègic. Cooperació, solidaritat , amistat, esforç i disciplina son valors sempre
presents en el Judo.

Associació
GIRONA-JUDO
El JUDO

Curs 2016-17

1 Octubre 2016
31 Maig
2017

Duració: 8 mesos

Inici:
Finalitza:

Horaris
Edats & Grups

DIMECRES
DIMECRES

Informació
Complementaria

•
•
•
•

16,30 – 18,00 h
16,30 – 18,00 h

Grup1 (G1) alumnes de 1-2-3 curs
Grup2 (G2) alumnes de 4-5-6 curs

G1
G2

Grup1 (G1) alumnes de P5-1-2 curs
Grup2 (G2) alumnes de 3-4-5-6 curs

Instal·lació: Gimnàs Escola FORN d’ANELLS.
Material esportiu (tatamis): a càrrec de l’Associació GIRONA-JUDO.
Gestió de rebuts. AMPA
L’Associació GIRONA-JUDO agafa el compromís de participar i col·laborar a les activitats
internes de l’Escola.
• Contacte: Associació GIRONA-JUDO Tfn. 972 222 053 E-mail: judo@gironajudo.com

Escola FORN d’ANELLS
FITXA CONTACTE -DADES DE L’ALUMNE-

Nom i cognoms alumne

_______________________________________________________________________________

Telèfons contacte

__________________

__________________

E-mail: _________________________________

Data naixement

______________________________________

Curs Escolar: ____________________________

DIA/HORARI/GRUP

DIMECRES 16,30 – 18,00 h. _____________ Indicar G1 o G2 ____________________________

Associació GIRONA-JUDO
c/ Nord, 13 pral.

17001-GIRONA

Tfn. 972-222.053

E-mail: judo@gironajudo.com

NIF. G-17.674.003
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