
 

 

 

A.E.E. SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

ACTIVITATS ESPORTIVES PER AL PROPER CURS 14-15 
 

A continuació presentem les activitats esportives organitzades per l’Associació Esportiva Escolar per al 

proper curs 14-15. 
 

Les inscripcions de totes les activitats es realitzaran del 22 de setembre al 3 d’octubre de 17:10 a 18:00 

hores a Pare Font, 152. Cal estar al corrent de la quota de l’Associació de Pares d’Alumnes (A.P.A.) per 

realitzar les inscripcions. 

Per formalitzar la inscripció, caldrà retornar la butlleta adjunta amb totes les dades, i portar el corresponent 

resguard de l’ ingrés bancari o fer el pagament en efectiu o targeta a l’escola.. Totes les activitats esportives 

s’iniciaran un cop estiguin configurats els diferents equips o grups, i finalitzaran el 16 de juny.  
 

ETAPA INFANTIL 
 

 El pre-esport: Aquesta activitat pretén ajudar els alumnes a l’adquisició d’habilitats bàsiques com els salts, 

desplaçaments, girs, etc. per  a una aplicació posterior al món de l’esport, mitjançant jocs infantils i/o pre-

esportius.  Es realitzarà dos dies a la setmana, de 17:00 a 18:30 a l’edifici del C/ Pare Font, 152. Aquests 

alumnes podran realitzar les jornades d’iniciació esportives (atletisme, bàsquet, handbol, judo, minitennis, 

psicomotricitat i una molt més lúdica).  
 

ETAPA PRIMÀRIA 
 

 Activitat multiesportiva: Activitat adreçada a la categoria prebenjamí, nascuts l’any 2007 i 2008                

(1r – 2n primària). Activitat amb la idea de no especialitzar els nens/nenes en cap esport, sinó que al llarg 

del curs puguin realitzar una pràctica variada i no competitiva per conèixer diferents esports. Els nens/nenes 

interessats estan obligats a assistir a totes les jornades que es realitzaran els dissabtes. La proposta del Consell 

és fer 3-4 esports d’equip, entre 4 i 5 jornades per esport i trimestre amb reglaments adaptats, i 4 i 5 jornades 

d’esports individuals. 
 

 Escacs: Es realitzarà un dia per setmana (dijous) a Pare Font, 42 i l’objectiu principal és l'adquisició 

d'aprenentatges bàsics i d'iniciació a jugades fonamentals, per gaudir i aprendre a jugar a escacs i començar a 

practicar amb un cert nivell de coneixement de les normes. Per realitzar aquesta activitat cal un mínim de 12 

nens/nenes i un màxim de 16. 
 

 Natació: Aquesta activitat es realitzarà al Centre Esportiu Crol els dimecres de 17.00 a 19.00.  Per realitzar 

aquesta activitat cal un mínim de nens/nenes. Els nens/nenes aniran al Centre Esportiu caminant amb els 

nostres monitors/res i, els pares/mares/tutors aniran al Crol a recollir-los. 
 

L’aeròbic. Es realitzarà dos dies a la setmana, de 17:00 a 18:30 a Pare Font, 42. Es duran a terme una o dues 

exhibicions durant el curs en diferents municipis de la comarca 

 

 Handbol. Es realitzarà dos dies a la setmana, de 17:00 a 18:30 a Pare Font, 42. L’ horari d’entrenament 

serà de 17 a 18:30.  
 

 Futbol 7. Es realitzarà dos dies a la setmana, de 17:00 a 18:30 a Pare Font, 152. L’ horari d’entrenament 

serà de 17 a 18:30. Sempre que la participació i composició dels equips i la disponibilitat dels  monitors sigui 

possible, es respectaran els dies d’entrenament del curs anterior. 

 

 Futbol 5. Es realitzarà dos dies a la setmana, de 17:00 a 18:30 a Pare Font, 42. L’ horari d’entrenament 

serà de 17 a 18:30. 
 

 Bàsquet primària. Es realitzarà dos dies a la setmana, de 17:00 a 18:30 a Pare Font, 42. L’ horari 

d’entrenament serà de 17 a 18:30. Sempre que la participació i la composició dels equips i la disponibilitat 

dels  monitors sigui possible, es respectaran els dies d’entrenament del curs anterior.. 
 

 Voleibol (a partir de 6è). Es realitzarà dos dies a la setmana, de 17:00 a 18:30 a Pare Font, 152.  

      L’ horari d’entrenament serà de 17 a 18:30.  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

ETAPA SECUNDÀRIA I BATXILLERAT 

 

 Futbol 5 i 7. Es realitzarà dos dies a la setmana, de 17:00 a 18:30 a Pare Font, 152 

 Bàsquet. Es realitzarà dos dies a la setmana, de 17:00 a 18:30 a Pare Font, 152 

 Voleibol. Es realitzarà dos dies a la setmana, de 17:00 a 18:30 a Pare Font, 152 

 

INFORMACIONS GENERALS 

 

 La composició dels diferents equips es realitzarà per rigorós ordre de preinscripció i s’establirà un número 

màxim de jugadors per equips, que serà el que sigui permès inscriure a l’acta dels diferents esports. També es 

tindran en compte els criteris  de l’A.E.E  i dels entrenadors a l’hora de fer els diferents equips dins la mateixa 

categoria.   

 

 Els dies de pluja quedaran suspeses les activitats de: futbol 5 i 7, bàsquet i voleibol. Els pares o familiars 

hauran d’anar a recollir els alumnes a les 17.00 hores. En el cas de pluja i no poder recollir els alumnes, 

s’hauran de recollir a l’escola del carrer Pare Font, 152, on romandran acompanyats d’un monitor. 

 

 L’abonament de les quantitats anuals estipulades es realitzarà de forma fraccionada. El pagament es pot fer en 

efectiu al coordinador, efectiu i/o amb targeta a secretaria o porteria o per ingrés  bancari. 

 

BANCO POPULAR: ES5400750025090605146996 

 

 Per les activitats d’aeròbic, bàsquet, handbol,  futbol, multiesport i voleibol, caldrà abonar la quantitat de  

115 € o presentar el resguard de l’ ingrés en el moment de fer les inscripcions i la resta (50 €) durant la 

primera quinzena de gener de 2015.  

 

 Pe l’activitat d’escacs caldrà abonar la quantitat 115 € o presentar el resguard de l’ ingrés en el moment de fer 

les inscripcions i la resta  (50 €) durant la primera quinzena de gener de 2015.  

 

 Per l’activitat de natació caldrà abonar la quantitat 200 € o presentar el resguard de l’ ingrés en el moment de 

fer les inscripcions i la resta  (65 €) durant la primera quinzena de gener de 2015.  

 

 Aquells alumnes que únicament realitzin un dia d’activitat , hauran d’abonar 115 €  o presentar el resguard de 

l’ ingrés en el moment de fer les inscripcions 

 

 Es podran fer inscripcions fora de termini i el cost serà de 25 € per mes, si realitza dos dies d’activitat i, 18 € 

si realitza un dia. 

 

 Indumentària: En el cas de necessitar la indumentària necessària per als partits de multiesport, bàsquet, 

handbol, futbol i voleibol (samarreta, pantalons i mitjons), aquesta tindrà un cost addicional de 15 € que 

caldrà abonar en el moment de fer la inscripció. Caldrà venir amb l’esportista per emprovar talla 

samarreta i pantalons. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 En el moment de fer el pagament per banc, cal indicar el nom i cognoms de l’alumne/a, l’activitat que 

realitzarà i el curs.  

 

 Els nois/es que facin aeròbic, escacs i pre-esport no hauran de portar la fotografia. 

 

 Totes les persones participants a les activitats organitzades per l’A.E.E. gaudiran a finals de maig o principis 

de juny de 2015 de les Trobades organitzades pel Consell Esportiu del Vallès Occidental. 



 

 

 

 Recordeu que per realitzar les inscripcions, cal portar la butlleta adjunta en el següent full amb totes les dades, una fotografia  i el resguard o 

justificant del banc al carrer Pare Font 152, del 23 al 4 d’octubre, i de 17:10 a 18:00 hores. Caldrà venir amb l’esportista per emprovar talla 

samarreta i pantalons. 

 

 

 

 

 

ACTIVITATS CURSOS PREUS LLOC DIES ORIENTATIUS 

PRE-ESPORT P-3 fins a P-5 165 euros anuals Pare Font, 152 dimarts i dijous 

A.MULTIESPORTIVA 1r i 2n primària 165 euros anuals Pare Font, 42 dimarts i dijous 

AERÒBIC 1 1r- 4t de primària 165 euros anuals Pare Font, 42 dilluns i dimecres 

AERÒBIC 2 a partir de 5è de primària 165 euros anuals Pare Font, 42 dilluns i dimecres 

BÀSQUET  PRIMÀRIA a partir de 3r de primària 165 euros anuals Pare Font, 42 dilluns i dimecres 

BÀSQUET SECUNDÀRIA a partir de 1r de secundària 165 euros anuals Pare Font, 152 dimarts i dijous 

ESCACS a partir de 3r de primària 165 euros anuals Pare Font, 42 dijous 

HANDBOL a partir de 3r de primària 165 euros anuals Pare Font, 42 dimarts i dijous 

FUTBOL 7 a partir de 1r de primària 165 euros anuals Pare Font, 152 dilluns i dimecres  

FUTBOL 7 a partir de 5è de primària 165 euros anuals Pare Font, 152 dimarts i dijous 

FUTBOL 5 a partir de 1r de secundària 165 euros anuals Pare Font, 152 dimarts i dijous 

VOLEIBOL a partir de 6è de primària 165 euros anuals Pare Font, 152 dimarts i dijous 

NATACIÓ a partir de 1r de primària 265 euros anuals Pare Font, 42 dimecres 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COGNOMS 
  

NOM 
  

 

N.I.F. 

Alumne/a, pare o mare o tutor 

   

 

Nº CAT SALUT ESPORTISTA 

Exemple: SAMU1050607003 

   

 

DATA NAIXEMENT (DD/MM/AA): 

Exemple: 01/06/2007 

   

DOMICILI I Nº 
  

LOCALITAT 
  

ACTIVITAT 
  

TELÈFON FIX  
  

TELÈFON MÒBIL PARE 
 

TELÈFON MÒBIL MARE 
 

TALLA SAMARRETA, PANTALONS i 

Nº PEU     
 

 
Els nois/es que facin aeròbic, escacs i pre-esport no hauran de portar la fotografia. 

 

 Signatures  pare/mare/tutor 

 

 

FOTO 


