
 
 
           
 

Plaça del Quarter, s/n   43800 Valls. Tel: 977609150 Fax: 977609149  www.xtec.cat/centres/e3010608 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Institut Serra de Miramar 

 

 

ACTIVITAT EXTRAESCOLAR DE TIR AMB ARC    

 

Benvolguts pares i mares,       

  

Us informem d’una nova proposta d’activitat extraescolar que s’oferirà a l’institut aquest curs, 

després de vacances de Nadal (gener 2021). 

Es tracta del tir amb arc, un esport minoritari, però amb molts atractius i que ofereix un 

treball global (cos i ment), que el fa molt interessant pel creiexement personal dels nostres 

nois i noies.  

 

                   
 

 

Alguns dels alumnes ja van poden experimentar el tir amb arc en un taller durant les hores 

lectives de classe, i la resposta va ser tant entusiasta que hem obert la possibilitat que 

continuïn gaudint-ho i perfeccionant-lo en horari d’extraescolar (15.30-16.30 dimecres, en 1ª 

opció, o dilluns - segons grups que puguin sortir). 

 

L’extraescolar serà conduïda per l’empresa HARU tir amb arc, amb una llarga experiència en 

aquest camp, i es realitzarà al mateix pati de l’institut, amb totes les mesures de seguretat i 

sanitàries corresponents. 

 

-Per participar-hi, cal omplir aquesta butlleta, i retornar-la a secretaria o al professor 

d’educació física. 

- Per fer donar validesa a la inscripció, cal que els pares ompliu l’autorització i feu el 

pagament de 10€, a mode de matrícula i amb la samarreta de l’institut de regal. 

 

Per fer-la efectiva, caldrà ingressar l’import de l’activitat al núm. de compte de l’Associació 

Esportiva Escolar especificant: 

 El nom del vostre fill/a. 

 Que hi consti en el concepte: tir amb arc 

 

ES14 2100 1997 83 0200141559 
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En totes activitats extraescolars que s’ofereixen, el transport escolar va a càrrec dels 

pares i mares.  

Us recordem que la cantina està oberta per poder dinar al mateix centre. 

Per a qualsevol dubte, podeu posar-vos en contacte amb secretaria tel.: 977 60 91 50 

 

Associació Esportiva Escolar i Equip directiu 

 

 

 

 

AUTORITZACIÓ PER PARTICIPAR EN LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

 

Cal lliurar-la a secretaria o al professor d’EF (el més aviat possible). 

 

 

En/Na ……………………………………..............................................com a mare/pare, tutor/a 

legal de l’alumne/a …………………………………………..................................................... 

amb DNI/NIE............................................................... estic informat de les activitats 

esportives que ofereix l’Institut Serra de Miramar i em comprometo a què el meu fill/a 

assisteixi a l’activitat  sol·licitada regularment fins a la seva finalització. 

 

I per a què així consti, signo la present, 

 

 

 

(signatura del/la pare/mare/tutor/a legal de l’alumne/a) 

 

 

 

 

 

Valls,   ..........  de   .............. de 2020 

 


