NOVA
ACTIVITAT DE
PSICOMOTRICITAT
AL CME!
Per a tes
xique ets
i xiqu
de P3

Més info en la web del CME: esports.vinaros.es

Aquesta activitat ofereix un espai on els xiquets puguen, en
un marc de seguretat i confiança, a
través del joc, desenvolupar les seves
capacitats psicomotrius. Es tracta
d'oferir un lloc on exercitar aquells
aspectes del desenvolupament global
que els permeten viure amb plaer els
aspectes motrius i aspectes emocionals.

MOLTA VARIETAT D’HORARIS!!
LLOC:
L’activitat es farà al pavelló poliesportiu, a una sala adaptada per a fer l’activitat.
HORARIS:
Dilluns i dimecres de 16,00 h a 17,00 h
Dilluns i dimecres de 17,15 h a 18,15 h
Dilluns i dimecres de 18,30 h a 19,30 h

Dimarts i dijous de 16,00 h a 17,00 h
Dimarts i dijous de 17,15 h a 18,15 h
Dimarts i dijous de 18,30 h a 19,30 h

INFORMACIÓ D'INSCRIPCIÓ
DATES IMPORTANTS:
Inici: 3 d’octubre de 2022 / Finalització: 1 de juny de 2023
INSCRIPCIONS: Inscripcions a partir del 14 de setembre només en línia a la pàgina:
https://inscripcions.vinaros.es
PREU D’INSCRIPCIÓ: 40,5 € tot el curs
PROCÉS D’INSCRIPCIÓ PER A ACTIVITATS CME:
1. Registre’s com a titular en https://inscripcions.vinaros.es/: rebrà un correu electrònic i
ha de fer la confirmació (recomanem registrar-se abans del dia d’inscripció i comprovar
que pot accedir a la pàgina)
2. Registre el menor com a beneficiari
3. Inicie sessió amb el seu compte de titular
4. Faça clic a la cantonada dreta del nom del titular i aquí apareixerà el beneficiari que
hem donat d’alta. Faça clic
5. Seleccione “Inscripció en classes”
6. Seleccione la classe
7. Abans de fer el pagament, llija com presentar la documentació per fer la inscripció
8. Realitze el pagament
9. Presente la documentació de la inscripció per confirmar la plaça abans del 23 de
setembre:
• Telemàticament en la seu electrònica
• Presencialment en les oficines del CME de 9.00 h a 14.00 h, prèvia descàrrega del
document des d’esports.vinaros.es
FALTES D’ASSISTÈNCIA: A les 3 faltes d’assistència sense justificar es perdrà la plaça. Ho
poden notificar via: Whatssapp al 638 759 547, Email al cme@vinaros.es o telefonant al
964 454 608

