
	

	

	
	
 
 
Què cal portar per fer l’activitat? 
El judogui i xancletes. 

 

A quina hora podem entrar? 
Els alumnes de l’escola Sagrada Família que facin l’activitat a continuació de 

l’escola els recollim a les classes directament a les 16.30 hores.  

La resta dels grups els recollim a la reixa del pati 20 minuts abans de l’inici de 

l’activitat. 

 

Puc accedir a veure la sessió? 
L’activitat es fa sense pares, però dues vegades l’any hi ha una jornada de 

portes obertes perquè pugueu veure l’evolució dels vostres fills. 

 
Puc fer alguna consulta al tècnic? 
I tant, però per tal d’evitar interrupcions en el transcurs de la classe preferim 

que aprofiteu el moment de la sortida per comentar el que sigui necessari. 

 

És obligatori dutxar-se? 
Tots els participants, com que fan una activitat esportiva, han de dutxar-se en 

acabar. Cal portar, doncs, tots els estris de dutxa i roba de recanvi. 

 

On els hem de recollir? 
Els nens i nenes sortiran per la reixa del pati, acompanyats del seu tècnic, 15 

minuts després d’acabar l’activitat. 

 

Quina és la durada del curs? 
La durada del curs és d’octubre a juny, seguint el calendari escolar. Durant les 

vacances de Nadal, Setmana Santa i l’última setmana de juny no es faran 

classes. 
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Es fan competicions? 
Fem tres trobades d’interclubs Claror, una cada trimestre, amb els alumnes de 

primària. Els alumnes d’ESO poden participar a les competicions que organitza 

la Federació Catalana de Judo i el Consell Escolar Esportiu de Barcelona. 

 

Tenen assegurança mèdica? 
Tots els participants cal que aportin una fotocòpia de la Targeta Sanitària per 

tramitar-los la fitxa d’esportista, sigui al Consell Escolar Esportiu de Barcelona o 

a la Federació Catalana de Judo. Així, en cas que es facin mal, els podem 

derivar el centre mèdic corresponent. 

 

Si vull modificar alguna dada personal o bancària o em vull donar de 
baixa com ho haig de fer? 
Qualsevol modificació de dades personals o bancàries, com també una 

possible baixa, s’ha de comunicar abans del dia 25 de cada mes. S’ha de fer 

personalment, per tal d’enregistrar la signatura de l’interessat. 

Cal estar al corrent de les quotes per poder accedir a l’activitat. 

 

Si necessites aclarir algun dubte més, envia un correu electrònic a 

dfontanet@claror.cat 

 

 
 
 


