
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURSOS ACTIVITATS DIES HORARIS ESPAIS 

P3/P4/P5 
Escola iniciació Esportiva 

i Jocs 
Dimarts i Dijous 17,00 a 18,30 h 

Poliesportiu sala 
psicomotricitat 

1r,2n,3r,4t 
Ed. Primària 

Escola esportiva i jocs Dimarts i Dijous 17,15 a 18,30 h 
Poliesportiu y 

exteriors, partits 
exteriors 

Handbol y 
futbol comarcal 

Iniciació 
perfeccionament, 

estratègia, joc d’equip 
Dilluns i Dimecres 17,30 a 18,30 h 

Poliesportiu y 
exteriors  

Voleibol sènior 
femení federat 

Entrenaments Dilluns i Dimecres  

 
21,30 a 23,00 h 

 
poliesportiu 

Voleibol aleví  
femení 

Iniciació 
perfeccionament, 

estratègia, joc d’equip 
Dimarts i Dijous 17,30 a 18,30 h 

Entrenament i 
partits 

Poliesportiu 

Voleibol infantil 
femení federat 

Iniciació 
perfeccionament, 

estratègia, joc d’equip 
Dimarts i Dijous 17,30 a 18,30 h 

Entrenament i 
partits 

Poliesportiu 

Voleibol cadet  
femení federat 

perfeccionament, 
estratègia, joc d’equip 

Dimarts i Dijous 17,30 a 19,00 h 
Entrenament i 

partits 
Poliesportiu 

Voleibol cadet  
femení 

comarcal 

perfeccionament, 
estratègia, joc d’equip 

Dimarts i Dijous 18,30 a 19,30 h 
Entrenament i 

partits 
Poliesportiu 

Voleibol juvenil  
femení federat 

perfeccionament, 
estratègia, joc d’equip 

Dimarts i Dijous 18,30 a 20,00 h 
Entrenament i 

partits 
Poliesportiu 

Voleibol juvenil  
femení 

comarcal 

perfeccionament, 
estratègia, joc d’equip 

Dimarts i Dijous 18,30 a 19,30 h 
Entrenament i 

partits 
Poliesportiu 

Futbol Sala 
 perfeccionament, 

estratègia, joc d’equip 
 

Dimarts i Dijous 17,15 a 18,30h 
Poliesportiu i 

exteriors 

Rítmica perfeccionament Dilluns i Dimecres 17,00 a 18,30 h 
 

Poliesportiu 
 

     



                                                                                                         

 
  
     

 
 

Benvolgudes Famílies: 

 
Des de l`escola ja estem planificant la temporada 2022/2023. Es per això que us fem arribar aquesta 
fitxa de matricula a l`esport extraescolar pel curs vinent, amb l’objectiu de poder confeccionar una 
previsió dels equips que formarem de cara a la temporada vinent.  
 
Si t’agrada fer esport, gaudir-lo amb amics i amigues de l’escola i compartir valors, no dubtis a sumar-te 
a la família esportiva que formem a SA-FA. 
 
La inscripció es pot entregar a la recepció del col·legi o al despatx del pavelló. Aquells que practiqueu 
actualment esport a l’escola heu de entregar-la al vostre entrenador/a com a màxim el 22 de juny. 
 

ACTIVITATS ESPORTIVES 2022/23 
 

Escola Esportiva   Futbol Sala                    Handbol                   Voleibol   

   
  

MES INFORMACIÓ AL DARRERA 
 
Inici activitat: Setmana del 05 al 09 de Setembre de 2022. 

Matricula: 50 €  

Quota Trimestral: - Alumnes del centre: 105.-€  

- Alumnes fora de l’escola: 125.-€  

Pagament per domiciliació:- 

Octubre 190.-€  -  Alumnes fora de l’escola: (215 €)     

Gener      105.-€   - Alumnes fora de l’escola: (125 €)  

Abril         105.-€  -  Alumnes fora de l’escola: (125 €)  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Data d’inscripció: _____ de ____________ del 2022. 

Nom alumne/a ___________________ Cognoms ________________________________________  

Curs de l’alumne 2022/23 ___________________ Data de Naixement: _______________________   

He fet esport a l’escola curs 2021/22?: si  no  

Telèfons: _____________________________ E-mail: _____________________________________   

Esport escollit: E Esportiva       Futbol Sala             Handbol         Voleibol           Rítmica  

Alumnes de FORA del centre: 

Numero comte bancària (IBAN)   _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
Signatura: 
 

 


