
 
 

CONDICIONS INSCRIPCIÓ ESCOLES ESPORTIVES MUNICIPALS TEMPORADA 2020-

2021. 

1. ACTIVITATS ESPORTIVES, HORARIS I PREUS: 

ESPORT HORARI EDAT PREU 

EDUCACIÓ FÍSICA DE BASE Dimarts i Dijous de 17:15 a 18:15h 
Nascuts/des      en  

2017. 

140€ anuals + 14€ 

matricula 

PRE-ESPORT Dilluns i Dimecres de 17:15 a 18:15h 
Nascuts/des en 2015 i 

2016 

140€ anuals + 14€ 

matricula 

TAEKWONDO Dimarts i Dijous de 18:30 a 19:30h 
Nascuts/des a partir 

de 2014 

140€ anuals + 14€ 

matricula 

BÀSQUET 

Prebenjamí i Benjamí: 

Dilluns i Dimecres de 17.30 a 18.30 

Nascuts/des del 2011 

al 2014 
140€ anuals + 14€ 

matricula Aleví 

Dilluns i Dimecres de 18.30 a 19.45 h 

Nascuts/des 2009 i 

2010 

BALL MODERN 

Iniciació: 

Dilluns i Dimecres de 17:30 a 18:30h 
Nascuts/des a partir 

de 2014 

140€ 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 2014 

 

140€ anuals + 14€ 

matricula 

 

PILOTA VALENCIANA 

Prebenjamí, Benjamí i Aleví 

Dimecres i Divendres de 17:30h a 18:30h 

Nascuts/des del 2014 

al 2009 

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 2008 

al 2002 

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

de 2014 

70€ anuals + 14€ 

matricula 

 

 



 
 

2. SITUACIÓ CRISI SANITÀRIA COVID-19. 

 

• Totes les activitats programades es desenvoluparan seguint la normativa vigent 
ocasionada per la crisi sanitària del COVID-19. 
 

• El dia de la reunió d’inici de curs (punt 7) se lis indicarà quin serà el protocol i el 
funcionament de cada activitat. 

 
3. INSCRIPCIONS: 
 

• Les inscripcions es realitzen de forma online, una vegada acceptada li serà notificada al 
correu electrònic que ha notificat a la inscripció. 

 

4. PAGAMENTS: 

 

• Les persones inscrites en la temporada 2019/2020 que formalitzen la inscripció, tindran 
un descompte del 50% en la matrícula com a compensació del temps no gaudit a causa 
de la crisi sanitària.  
 

• Tots els pagaments, inclòs la matrícula, es faran mitjançant domiciliació bancària al 
compte adjuntat al document de Normativa de Domiciliació SEPA 
 

• El preu de les activitats és de: 140€ anuals la resta d’esports, inici a setembre (14€ 
mensuals, primer pagament de 56€ corresponent a primer trimestre, la resta 42€). 

 

• 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%. 
 

• 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. 

 

5. EQUIPACIONS: 

 

• L’equipació per a aquesta temporada serà la mateixa que la temporada anterior. Per 
tant, només es donarà a aquelles persones que són noves. 
 

• En cas de que una persona haja de canviar l’equipació de la temporada actual haurà de 
sol·licitar-ho al Servei Municipal d’Esports. 



 
 

6. ÚS DE LA IMATGE. 
 

• En cas d’acceptar l’ús de la imatge, aquesta podrà ser utilitzada en butlletins, web i 
xarxes socials de l’Ajuntament d’Alfara del Patriarca. 

 
 

7. REUNIONS D’INCI DE CURS. 
 

  DILLUNS 7 DIMARTS 8 DIMECRES 9 DIJOUS 10 DIVENDRES 11 

17.15 PRE-ESPORT EFB 
PREBENJAMÍ 

BENJAMÍ 
BÀSQUET 

 

PREBENJAMÍ 
BENJAMÍ 
PILOTA 

VALENCIANA 

17.45 BALL INICIACIÓ PATINATGE       

18.00     
ALEVÍ 

BÀSQUET 
  

ALEVÍ PILOTA 
VALENCIANA 

18.15 
BALL 

PERFECCIONAMENT 
        

18.30   TAEKWONDO       

18.45         

INFANTIL 
CADET I 
JUVENIL 
PILOTA 

VALENCIANA 

 


