Benvolgudes famílies,
Segons la butlleta d’inscripció per a les activitats que l’AMPA organitza
durant la jornada reduïda del 6 al 21 de juny, ambdós inclosos, heu
escollit que el vostre fill o filla faci el taller de TENNIS TAULA durant
aquests 12 dies, de 3 a 2/4 de 5h de la tarda.
L’activitat la durà a terme en Jordi Forcada, format com a entrenador de
tennis taula durant més de 9 anys. Actualment és l’entrenador i
coordinador de l’escola de tennis taula del Club del Parc d’Esports de
Taradell creada fa 2 anys.
 QUÈ ÉS?
El tennis taula és un esport d’interior jugat amb raqueta. Es tracta
simplement de posar la pilota dins el camp contrari de la taula semblant un
exercici fàcil. Al jugar amb una pilota petita i lleugera la cosa es complica
cada cop que anem adquirint més coneixements i volem fer-ho millor i més
difícil pel nostre contrincant.
 OBJECTIUS GENERALS:
Amb aquest esport treballarem la coordinació corporal, els reflexes, la
atenció concentració i el treball en equip per aprendre a jugar amb una
petita pilota a gran velocitat per la taula. Un esport molt complet. Ens
ajuda a treballar l’agilitat mental i la visual.
Aprendrem a fer i dominar els cops bàsics del joc, i començar a veure i
entendre els diferents efectes i rotacions que podem ser capaços de fer
segons la tècnica de cada alumne/a.

Nom monitor: Jordi Forcada
Tel: 630 503 921 (migdies i vespres)
Correu de contacte: jofurk@gmail.com
Última sessió està oberta a totes les famílies. Veniu a gaudir del partit!

Si voleu que nen/a marxi sol de l’escola o que un menor el recollir, cal que
firmeu l’autorització següent i la entregueu al monitor de l’extraescolar.
----------------------------------------------------------------------------AUTORITZACIÓ DE SORTIDA I RECOLLIDA D’ALUMNES
En/Na......................................................................................... amb DNI/
NIE o passaport núm................................................., com a pare, mare o
tutor
legal de
l’alumne/a
...........................................................
del
nivell..........
Autoritzo que el meu fill/a marxi sol de l’escola cap a casa, a 2/4 de 5 de
la tarda, després de les activitats extraescolars.
Autoritzo
(nom
del
menor
d’edat
que
recollirà
el
nen/a).....................................................................a recollir el meu fill/a a
la sortida de l’escola, a 2/4 de 5 de la tarda, després de les activitats
extraescolars.

Signatura del pare, mare o tutor/a legal de l’alumne/a

Taradell, ..........de.......................de 2017

