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EMAIL

DADES DEL JUGADOR

DADES DEL PARE/MARE O TUTOR

FULL DE DADES PERSONALS 

secretaria@alzirarugby.club

NOTA: ÉS NECESSARI QUE ENS ENVIEU UNA FOTO DEL JUGADOR/-A AL CORREU ELECTRÒNIC DEL CLUB
(SECRETARIA@ALZIRARUGBY.CLUB) PER INCORPORAR-LA A LA FITXA JOCSE

OBSERVACIONS

NIF/ NIE

DIRECCIÓ

CODPOST LOCALITAT

ESCOLA

NIF/ NIE

INFORMACIÓ MÈDICA RELLEVANT

Activitat dirigida a xics i xiques de primària que vulguen gaudir realment d'una activitat esportiva en grup. Al gener l'activitat
és gratuïta i es realitza només els dimarts, de 17.00 a 18.00 en el CEIP Lluis Vives . A partir d'ací, també els dijous en mateix
horari i el cost serà de 15€/mes. No es necessita equipatge específic ( el que ja utilitze per a l'activitat d'educació física).
Les activitats consisteixen a treballar molt la conducció de la pilota, com es porta el baló, com fer canvi de peus... i a poc a poc
anar intrduint passes de mà, passes més llargs, un poquet de contacte i el joc al peu. Anirem de menys a més, sempre amb
contactes molt lleugers, per a evitar fer-se mal, ensenyant-los (òbviament) com protegir-se. En funció de les edats, es
realitzaran xicotets jocs col·lectius, perquè siga el més semblant al rugbi. Acabant amb xicotets jocs de tocar per parar a
l'adversari o adversària.

JOCSE : Esportistes que hagen nascut entre l'1 de gener de 2005 i el 31 de desembre de 2016 i estiguen escolaritzats en centres
educatius de la Comunitat Valenciana. La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública prestarà atenció medico-sanitària a
través dels seus centres i institucions sanitàries, amb tots els dispositius existents en la seua xarxa, als esportistes que
patisquen qualsevol accident de caràcter esportiu durant la participació en els Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana.

SIGNATURASIGNATURA

Nacho :  653 11 44 18
https://alzirarugby.club/rugbialescola


