
COL·LEGI MARIA IMMACULADA  
  Centre Concertat per la Generalitat  

              Tel. 973650235 i Fax: 973651505  
   Hospital 16, 25620 TREMP (Lleida) 

 
L’associació esportiva del col·legi M. Immaculada organitza, a partir de l’1 d’octubre, les activitats 
esportives escolars següents: 

- Aeròbic (Monitora: Ruth Pintiado; dimarts, dijous i divendres) 
Hora: a convenir entre els/les interessats/des (EI, Ep i ESO) 
El preu seria igual que l’any passat: 12 €/mes 

- Basquet– organitzada pel Club Basquet Tremp  
(Monitors: Oriol Ubach i Arnau Ubach; dimarts i dijous) 
Hora: de 5:00h a 6:00h.A partir de P5 fins a 4t d’ESO 
El preu seria de 12€/mes  

- Futbol- Monitor Oscar 
Hora: 5 a 6 els dilluns. A partir de P5 fins a 6è EP 
Preu: 12 € /mes 

- Patinatge- Monitores del club Patí Tremp. (Dilluns) 
Hora de 5:00 a 6:00 al pavelló del Casal. (EI i EP) 
El preu seria de 12 €/mes (Cal patins de 4 rodes, ens cas de no tenir es poden llogar) 

- Aloha Mental - Professora M. Jose Berges: per a treballar la concentració, la visualització, la 
creativitat, l’orientació espaial i el càlcul amb l’àbac. Per tal d’explicar el què és Aloha es 
fara un taller pràctic el divendres 25 de setembre a les 17:00 h a la sala polivalente 
Horari: 2 hores a la setmana a pactar. (Ei i EP) 
Preu: 48 €/mes (amb descomptes si hi ha germans) (Min 10 alumnes). Matrícula 30€ per a 
pagar tot el material. 

- Padel: L’empressa Click – padel ofereix l’activitat al preu de 25€/mes. Donarem triptics més 
endavant. Grups amb 6 alumnes màxim. 

Omple la butlleta adjunta amb les teves dades. Retorneu a la tutora abans del divendres 18 de 
setembre. Encara que no estigueu interessats a fer cap activitat, si us plau, retorneu-la buida, 
només amb el nom de l’alumne/a. 

En/Na _____________________________________________ com a mare/pare/tutor/a de l’alumne 
________________________________ del curs ______________, està interessat a fer les següents 
activitats esportives: 

Marca amb una creu    Forma de pagament 

 Aeròbic       Per banc 

 Bàsquet        En efectiu 

 Futbol 

 Patinatge     

 Aloha mental    

Signatura     

   Tremp, 15 de setembre de 2015 


