


 

 
 

 

 

 
ESCOLA DE BÀSQUET LIMA-HORTA CURS 2014-15 (ENTITAT HOMOLOGADA 

PER L’AJUNTAMENT DE BARCELONA).- 
 
 

Resum de l’activitat: 

 
Activitats: 
 

• Entrenaments d’iniciació i tecnificació (segons edats i nivells) de bàsquet de manera 

lúdica, buscant la diversió i el “passar-ho bé” sempre com a primers objectius. 

• Participació dins el Programa del Lima-Horta “Esport i Escola”, projecte recolzat per 

l’Ajuntament de Barcelona. 

• Participació en el programa de Trobades d’escoles Lima-Horta. 

 
Lloc: Pavelló del Carmel, carrer Ciències – cantonada carrer Llobregós (emplaçament molt a prop 

de l’escola).  

 

Trenet: Els nens i nenes del CEIP Torrent de Can Carabassa arribaran a peu al pavelló del Carmel 

acompanyats dels monitors del Lima-Horta, que prèviament hauran anat a l’escola a recollir als 

nens i nenes inscrits a l’activitat. Els pares i/o mares tan sols hauran de recollir als fills/filles a 

la finalització de l’activitat al Pavelló del Carmel. El servei de Trenet s’oferirà durant el 
període d’octubre a maig. 
 
Calendari: D’octubre a juny, seguint i respectant el calendari escolar. Primer dia d’inici de 

l’activitat és el 29 de setembre de 2014 i el darrer dia el 17 de juny de 2015. 

 
Horari:  

1. De 16’30 a 17’00 recollida a l’escola i desplaçament al Pavelló del Carmel (TRENET). 

2. De 17’00 a 18’15 activitat de l’Escola de Bàsquet. 

  

Roba: cada nen i nena rebrà un equipatge del club, inclòs en el preu de l’activitat. 
 

Dies: dilluns i dimecres.  

 
Condicions econòmiques:  

1. Opció 2 dies (dilluns I dimecres): la quota mensual és de 32,00 € (sense cap altra 

despesa).  

2. Opció 1 dia (dilluns O dimecres): la quota mensual és de 19,00 € (sense cap altra despesa). 

3. Les inscripcions i els pagaments es faran a través del Lima-Horta. 

 
Per a més informació: directora de l’Escola de Bàsquet Laura Navarro 616968157 – 650338566 

– escolalimahortabasquet@gmail.com.  

No se puede mostrar la imagen en este momento.


