
NÚMERO D’INSCRIPCIÓ: 

DATA: 

 

INSCRIPCIÓ ESCOLES ESPORTIVES MUNICIPALS TEMPORADA 2019-2020 

 
DADES DEL PARE/MARE/TUTOR LEGAL: 

 

COGNOMS  NOM  

DOMICILI  LOCALITAT  

DATA  DE NAIXEMENET  TELÈFON  

D.N.I.  E-MAIL  

 

DADES DE L’ALUMNE/A: 

 
COGNOMS  NOM  

DOMICILI  LOCALITAT  

DATA  DE NAIXEMENT  D.N.I.  

S.I.P  TELÈFON  

OBSERVACIONS/ALERGIA  

 
ESPORTS I HORARIS: 

 

ESPORT HORARI Edat PREU 

EDUCACIÓ 

FÍSICA DE BASE 
Dimarts i Dijous                           

de 17:15 a 18:15h 
Nascuts/des      

en  2016 
126€ anuals + 

14€ matricula 

PRE-ESPORT 
Dilluns i Dimecres                       

de 17:15 a 18:1h 
Nascuts/des en 

2014 i 2015 
126€ anuals + 

14€ matricula 

TAEKWONDO 
Dimarts i Dijous                          

de 18:30 a 19:30h 
Nascuts/des a 

partir de 2012 
140€ anuals + 

14€ matricula 

BÀSQUET 

Prebenjamí i Benjamí: 
Dilluns i Dimecres                       

de 17.30 a 18.30 

Nascuts/des del 

2010 al 2013 
140€ anuals + 

14€ matricula Aleví 
Dilluns i Dimecres                       

de 18.30 a 19.45 h 

Nascuts/des 2008 

i 2009 

BALL MODERN 

Iniciació: 
Dilluns i Dimecres                       

de 17:30 a 18:30h Nascuts/des a 

partir de 2013 
126€ anuals + 

14€ matricula Perfeccionament: 
Dilluns i Dimecres                      

de 18:30 a 19:30h 

PATINATGE 

Iniciació 

Dimarts i Dijous                           

de 17:30 a 18:30h Nascuts/des a 

partir de 2013 

140€ anuals + 

14€ matricula 

 
Artístic 

Dimarts i Dijous                          

de 18.00 a 19.30h 

PILOTA 

VALENCIANA 

Prebenjamí, Benjamí i Aleví 
Dimecres i Divendres                  

de 17:30h a 18:30h 

Nascuts/des del 

2013 al 2008 
140€ anuals + 

14€ matricula Infantil, Cadet i Juvenil 
Dilluns de 20:00h a 21:00h 

Dimecres de 18:30h a 19:30h 

Nascuts/des del 

2007 al 2002 

ESCACS Divendres de 18:00h a 19:00h 
Nascuts/des a 

partir de 2012 
70€ anuals + 

14€ matricula 



NÚMERO D’INSCRIPCIÓ: 

DATA: 

 
 

ESPORT ELEGIT....................................................................................................................... ...................................... 

 

AUTORITZE: 

 
Com a pare/mare/tutor legal del menor, a que en cas d’efectuar-se alguna fotografia en el transcurs de les 

activitats per a les que s’inscriu, aquesta puga aparèixer a la plana web de l’Ajuntament o en la publicació 

de l’Ajuntament: 

SI □ NO □ 

 
Faig constar que el menor, una vegada finalitzada l’activitat, abandonarà les classes 

SOL/ACOMPANYAT 
 

PAGAMENT: 

• El pagament de la matricula, 14€, es farà mitjançant ingrés directe o transferència bancària a un 

dels dos comptes, serà imprescindible per a formalitzar la inscripció: 

o LA CAIXA IBAN: ES93 2100 7184 9222 0000 5893  

o BANKIA IBAN: ES42 2038 6208 1860 0000 7526 

- CONCEPTE: Nom xiquet/a + Nom de l’Escola Esportiva 

• El preu de les activitats és de: 

o  126€ anuals en pre-esport i Educació Física de Base, inici a octubre (14€ mensuals, 

fraccionats en tres pagaments trimestrals de 42€).  

o 140€ anuals la resta d’esports, inici a setembre (14€ mensuals, primer pagament de 56€ 

corresponent a primer trimestre, la resta 42€). 

o En el patinatge de competició queden excloses les despeses federatives (70€ anuals). Es 

pagaran en quan s’inscriguen en competició. 

o En cas dels escacs es farà un primer pagament de 24€, els altres dos mitjançant domiciliació 

bancària de 23€. 

• En cas de matricular-se un segon germà, es farà un descompte del 20%. 

• En cas de matricular-se un mateix alumne en dos activitats, es farà un descompte del 20%. 

• Tots els pagaments es faran mitjançant domiciliació bancària al compte adjuntat al document de 

Normativa de Domiciliació SEPA. 

• Una vegada fet el pagament no es tornarà l’import. 

• Si qualsevol alumne causa baixa s’haurà de notificar per escrit al Servei d’Esports, quinze dies 

abans de l’inici del següent trimestre. 

• En la temporada 2019/2020 cada Escola Esportiva dotarà als seus/seues alumnes de l’equipació 

esportiva necessària per a realitzar l’activitat escollida. La roba es tallarà i recollirà al setembre. 

 

 

SIGNATURA DEL RESPONSABLE: 

 

 

 

 

 

 

Per formalitzar la inscripció s’ha d’aportar: 

- Aquest document degudament emplenat. 

- Justificant bancari d’ingrés de matrícula  

- Full SEPA degudament emplenat  
 

 

LES INSCRIPCIONS S’HAN D’ENTREGAR A L’AJUNTAMENT. 


