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 ESCOLA FRANÇA CURS 2022-2023 
 ///  INSCRIPCIONS 

 IMPORTANT: PER PODER GAUDIR DE LES EXTRAESCOLARS, ACOLLIDA MATINAL PERIÒDICA O ESPORÀDICA ES 
 IMPRESCINDIBLE FER LA INSCRIPCIÓ MITJANÇANT TPVESCOLA. 
 Aquesta plataforma  funciona amb targeta de crèdit/dèbit  ,  s'ha d'introduir per poder finalitzar el procés, 
 si no la  inscripció no es pot confirmar. 

 PERÍODE D’INSCRIPCIONS EXTRAESCOLARS:  DEL 18 DE JULIOL  AL 16 DE SETEMBRE 
 PERÍODE D’INSCRIPCIONS ACOLLIDES:  DEL 18 DE JULIOL  AL 2 DE SETEMBRE 

 LES INSCRIPCIONS ENS SERVIRAN PER VEURE SI L’ACTIVITAT ARRIBA AL MÍNIM DE PARTICIPANTS NECESSARIS PER PODER COMENÇAR-LA. 
 US RECOMANEN FER LA INSCRIPCIÓ AMB PREVISIÓ PER PODER ANAR TANCANT GRUPS. 

 ///  EXTRAESCOLARS 

 EXTRAESCOLARS DE MIGDIA 

 ACTIVITAT  CURS  DILLUNS  DIMARTS  DIMECRES  DIJOUS  DIVENDRES*  COMPETICIÓ  INICI 

 TENNIS TAULA  1R a 6È  12.30 - 14.30  PER DEFINIR  08/10/2021 

 Aquesta activitat és d’una hora, l’horari s’acabarà de definir segons els grups i els torns de menjador. 

 EXTRAESCOLARS DE TARDA 

 ACTIVITAT  CURS  DILLUNS  DIMARTS  DIMECRES  DIJOUS  DIVENDRES  COMPETICIÓ  INICI 

 HANDBOL  3R a 6È  16.30 - 17.45  16.30 - 17.45  DS MATÍ  03/10/2022 

 BÀSQUET  3R a 6È  16.30 - 17.45  16.30 - 17.45  DS MATÍ  04/10/2022 

 MULTISPORT  1R a 2N  16.30 - 17.45  05/10/2022 

 TEATRE  1R a 3R  16.30 - 17.45  07/10/2022 

 TEATRE  4T a 6È  16.30 - 17.45  03/10/2022 

 * Si no hi ha gent suficient per a fer l’activitat 1 dia es valorarà ajuntar-la els 2 grups en 1 dia. 
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 ///  TARIFES EXTRAESCOLARS 

 A continuació detallem els preus per aquest curs 2021-2022: 
 Els preus estan calculats sobre el nombre total d'activitats diàries realitzades setmanalment, 
 Els descompte per activitats setmanals s'aplica per separat a les activitats de tarda, de migdia i atletisme. 

 NÚMERO DE DIES  DURADA  1 DIA  2 DIES  3 DIES  4 DIES  5 DIES  COMPETICIÓ 

 ACTIVITATS DE TARDA  75 ‘  18 €  28 €  38 €  46 €  52 €  +2€ 

 TENNIS TAULA  60 ‘  16 € 

 ///  Matricules i inscripcions: 

 Competició bàsquet, handbol, i tennis taula: 
 7 euros en concepte d'inscripció al consell esportiu (Serà obligatori a tots que s'inscriguin per poder participar en competicions) 
 8 euros en concepte d'assegurança esportiva del consell. (Serà obligatori a que tots tinguin llicència del consell per poder entrenar en grups 
 estables) En cas de fer 2 competicions diferents només caldrà pagar 1 vegada l’assegurança esportiva del consell. 
 Es cobrarà en el primer rebut. 
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 ///  ACOLLIDA MATINAL 

 ACOLLIDA MATINAL  DE 7.30 a 90 o 
 DE 8.30 a 9.00 o 
 DE 8.00 a 9.00 

 El servei d’acollida matinal i s’ofereix del primer a l’últim dia de curs. 
 S’ofereix tant un servei periòdic mensual com servei esporàdic. 

 A continuació detallem els preus per aquest curs vinent: 

 PERIÒDIC / MENSUAL  ESPORÀDIC 

 DIES X SETMANA  1 DÍA  2 DIES  3 DIES  4 DIES  5 DIES  1 DÍA  PACK 10  PACK 15 

 DE 7.3O a 9.00  16 €  26 €  31 €  36 €  42 €  5 €  30 €  37,50 € 

 DE 8.00 a 9.00  14 €  22 €  26 €  31 €  34 €  4 €  25 €  30 € 

 DE 8.30 a 9.00  11 €  18 €  21 €  23 €  25 €  3 €  20 €  22,50 € 

 Les setmanes alternes o altres combinacions de dies es farà mitjançant el sistema de TIQUETS de TPVESCOLA, es podran comprar tiquets 
 esporàdics amb un descompte per quantitat. Recordeu que després de comprar-ho s'hauran de validar, triant els dies que es faran servir. 

 El mes de juny tindrà un descompte del 30 % 

 ///  MODIFICACIONS O BAIXES DELS SERVEIS 

 Totes les modificacions o baixes es comunicaran a Recresport mitjançant el formulari de la pàgina web: www.recresport.net/baixes 
 No s'acceptarà cap modificació ni baixa que no estigui notificada per aquest mitjà. 

 En tots els casos perquè la modificació o la baixa sigui efectiva s'hauran de notificar abans del dia 25 del mes anterior al fet que voleu que 
 sigui efectiva la modificació o la baixa. En cas de no complir-se alguns dels supòsits anteriors no es donarà com a vàlida la modificació o la 
 baixa dels serveis i podrà comportar el cobrament total o parcial de la mensualitat. 
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 ///  INSCRIPCIONS I PAGAMENTS 
 Es farà servir  TPVESCOLA  tant per les inscripcions  com per als pagaments. És una plataforma que ens permet fer una gestió global dels 
 nostres serveis. Els cobraments es faran entre el dia 1 i dia 5 de cada mes, per mes per endavant. 
 El no pagament de 2 quotes mensuals seguides comportarà la baixa immediata del servei. 

 La contractació del servei esporàdic d'acollida es realitzarà mitjançant el servei de tiquets de TPVESCOLA. Els tiquets després de 
 comprar-los i pagar-los, s'hauran de validar abans de gaudir del servei contractat. Tindreu més informació al web www.recresport.net 

 ELS COBRAMENTS S'INICIARAN QUAN COMENCIN LES ACTIVITATS, SEMPRE QUE EL GRUP ESTIGUI TANCAT AMB L'EXCEPCIÓ DE LA 
 MATRÍCULA QUE ES REALITZARÀ QUAN ÉS REALITZI LA INSCRIPCIÓ. 

 SERVEIS ESPORTIUS RECRESPORT SL 



 www.recresport.net 
 extraescolars@recresport.net 

 whatsapp 675 46 54 13 

 ///  DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS 
 ACTIVITAT  DESCRIPCIÓ 

 BÀSQUET I HANDBOL 
 CATEGORIES: 
 ALEVÍ (5è i 6è) 
 BENJAMÍ (3r i 4t) 

 Esports d’equip amb o sense competició els dissabtes. Activitats on es desenvolupen valors com el companyerisme, el 
 “fair play”, el compromís, els respecte, entre d’altres, i  habilitats com la coordinació i la resistència física. És molt 
 recomanable els dos dies d’entrenament i partit. 

 MULTISPORT 
 CATEGORIES: 
 PREBENJAMÍ (1r i 2n) 

 Amb aquesta activitat els infants aniran alternant al llarg del curs la pràctica de tres esports d’equip, com són el 
 handbol, bàsquet i futbol, i 1 d’individual l’atletisme, per fer-ne una aproximació específica des d’una vessant lúdica, 
 fomentant els hàbits del compromís, la col·laboració entre companys, el respecte al material i les normes i no tant la 
 competició en si mateixa. 

 TEATRE 
 CURSOS: 
 1R - 3R 
 4T - 6È 

 Introducció en l’expressió dramàtica utilitzant el teatre com a joc. A partir de contes coneguts es treballen temes com 
 el moviment, l’espai, la teatralització, alguns elements escènics i l’assaig. Es potencia la creativitat, el treball en equip i, 
 en alguns casos, es comença a superar aspectes com la timidesa. 

 Es treballen exercicis de desinhibició, memorització, tècniques de respiració, projecció de la veu, fabricació o obtenció 
 de l’utillatge, l’escenografia, etc. 

 TENNIS TAULA 
 MIGDIES 
 CURSOS: 
 1R - 6È 

 Donarem a conèixer el reglament, la tècnica i la tàctica de l’esport. A més, es treballen conceptes com la recreació, 
 combativitat i la motricitat. És un esport individual o per parelles. Durant el curs es fan competicions entre altres 
 escoles. 

 Els grups d’activitat es organitzaran segons el número d’inscrits i edats. 
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