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escola de badminton:
Aquest curs va adreçat a nens i nenes nascuts/des entre els anys
1995 i 2000 amb l’objectiu d’introduir-los en aquest esport i millorar
el seu nivell de pràctica. Es tracta de fer un xic de preparació específica,
donar els coneixements bàsics de tècnica i reglament per poder jugar
i introduir algunes nocions de tàctica per a la seva pràctica.

Lloc de recollida de nens/es: recepció del SAF

i

100 €*

IniciacioIniciacio

GRUPS/
NIVELLS DIES HORARI PLACES

dilluns i
divendres 18 -19.30 h Màxim: 5

80 €* 90 €*

PREU PERSONES
ABONADES

PREU COMUNITAT
UNIVERSITÀRIA

PERÍODE
REALITZACIÓ

Del 16/02/09
a l 2 9 / 0 5 / 0 9

*Amb un 50% de descompte en la inscripció de germans/es

PREU ALTRES
COL·LECTIUS

ii

escola de golf:
Aquesta activitat té l'objectiu principal d'apropar l'esport del golf als
nens i a les nenes nascuts/des entre els anys 1994 i 2002, donant
les bases tècniques, tàctiques i els coneixements bàsics del reglament
perquè la seva introducció en aquest esport sigui completa.

Lloc de recollida de nens/es: Recepció de Golf Sant Joan

A: de 6 a 10 anysA: de 6 a 10 anys

GRUPS/
NIVELLS DIES HORARI PLACES

dissabtes 11 -12h
Mínim: 6

Màxim: 8B: de 11 a 14 anysB: de 11 a 14 anys

PREU
PERSONES
ABONADES

PREU
 COMUNITAT

UNIVERSITÀRIA

PERÍODE
REALITZACIÓ

PREU
 ALTRES

COL·LECTIUS
GRUP

Del 21/02/09
al 23/05/09

2n
quadri-
mestre

A:A:

B:B:

148 €* 156 €* 196 €*

153 €* 161 €* 200 €*

*Amb un 50% de descompte en la inscripció de germans/es

El Servei d'Activitat Física de la UAB engega un nou projecte
d'escoles d'iniciació esportiva amb l'esperit de formar integralment
a tots els nens i les nenes, mares i pares i equip tècnic que hi
participin. Volem unes escoles esportives eminentment formatives,
lúdiques i participatives, fonamentades en valors i normes com la
convivència i la tolerància.



Periodes d’inscripcio:
-golf i badminton: del 19 de gener al 5 de febrer 2009
-futbol: oberta durant tot el curs

La inscripció es pot fer de dues maneres:
- Via web: omplint un formulari amb les dades necessàries per formalitzar la
inscripció. Tant les persones abonades al SAF, com les no abonades, rebran un
avís sobre la conformitat de plaça i hauran de pagar per banc o caixa durant els
següents 2 dies laborables.
- Presencialment, a la recepció del SAF, durant tot l’horari d’obertura: pagament
amb targeta de crèdit o transferència bancària.
>Cal portar una fotocòpia de la cartilla de la seguretat social o de l’assegurança mèdica
que cobreixi al fill / la filla.
> EN EL CAS DE L’ESCOLA DE FUTBOL TAMBÉ cal portar un document acreditatiu (rebut
o llibreta d’estalvis) amb les dades bancàries on es vulgui fer el càrrec de les quotes.

NO ES FAN DEVOLUCIONS DELS IMPORTS ABONATS,

 A MENYS QUE SIGUIN PER CAUSES IMPUTABLES AL SERVEI.

i
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escola de futbol:
Escola de futbol no competitiva, adreçada a nens i nenes nascuts/des
entre els anys 1993 i 2003, amb l'objectiu principal de transmetre els
coneixements i les eines tècniques i tàctiques bàsiques per assolir un bon
nivell de joc i de domini de l'esport del futbol. La competició serà sempre
un mitjà al servei de l'educació i la formació i no pas un fi per ella mateixa.

Lloc de recollida de nens/es: porta d’accés al poliesportiu del SAF

pre-benjamipre-benjami
(2003/2002/2001)

GRUPS / NIVELLS
(any de naixement) DIES HORARI PLACES

dilluns
i

 dimecres

Mínim: 10

Màxim: 30

dimarts
i

dijous

benjamibenjami
(2000/1999)

alevialevi
(1998/1997)

infantilinfantil
(1996/1995)

Trimestral
106 €*

PREU TRIMESTRAL
PERS. ABONADES

PREU COMUNITAT
UNIVERSITÀRIA

PERÍODE
REALITZACIÓ

Fins al
18/06/09

*Amb un 50% de descompte en la quota trimestral de germans/es

cadetcadet
(1994/1993)

18 a 19.30 h

18 a 19.30 h
Mínim: 10

Màxim: 30

PREU ALTRES
COL·LECTIUS

MATRÍ-
CULA

100 €
Trimestral

112 €*
Trimestral

118 €*

badmintobadminton  .  n  .  golfgolf .   .  futbofutboll

i

Trobareu informació del campus esportiu (per a periodes de vacances)
i de les jornades recreatives per a famílies al web del SAF:

i

ii

ii

ii


