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 ESCOLA AGUSTÍ BARTRA CURS 2022-2023 
 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 i no serà  vàlida. 
 En cas de seleccionar domiciliació bancaria, cal introduir l'IBAN. 

 US INFORMEM QUE EN FER LA INSCRIPCIÓ NO ES REALITZARÀ CAP COBRAMENT, 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 TARDA  / 16.30 h - 18.00 h 
 ACTIVITAT  CURS  DL  DM  DX  DJ  DV  COMPETICIÓ  INICI  FÍ 

 MULTIESPORT  1R i 2N  X  X  04/10/2022  01/06/2023 

 FÚTBOL PREBENJAMÍN  1R i 2N  X  X  03/10/2022  31/05/2023 

 FÚTBOL BENJAMÍ  3R i 4T  X  X  DS MATÍ  03/10/2022  31/05/2023 

 FÚTBOL ALEVÍN  5R i 6È  X  X  DS MATÍ  04/10/2022  01/06/2023 

 BÁSQUET BENJAMÍ  3R  a 4T  X  X  DS MATÍ  03/10/2022  31/05/2023 

 BÁSQUET ALEVÍ  5È a 6È  X  X  DS MATÍ 

 BALL MODERN  1R a 6`R  X  05/10/2022  31/05/2023 

 PATINATGEE EN LÍNEA  1R a 6R  X  07/10/2022  02/06/2023 

 TARIFES EXTRAESCOLARS 
 NÚMERO DE DIES  1 DIA  2 DIES  3 DIES  4 DIES  5 DIES  COMPETICIÓ 

 SOCIS AMPA  17 €  28 €  37 €  45 €  51 €  + 2 € 

 NO SOCIS AMPA  20 €  31 €  40 €  48 €  54 €  + 5 € 
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 ///  Matricules i inscripcions: 

 Assegurança d'accidents de 8 euros per esports i  ball. En cas de fer competició només caldrà pagarla 1 vegada. 

 Competició futbol i bàsquet: 
 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. 

 ///  ACOLLIDA MATINAL 
 A continuació detallem els preus per aquest curs vinent: 

 TARIFES ACOLLIDA MATINAL 
 NÚMERO DE DIES  1 DIA  2 DIES  3 DIES  4 DIES  5 DIES  ESPORÁDIC 

 ACOLLIDA DE 8.30 a 9.00  11 €  18 €  21 €  23 €  25 €  3 € 

 ACOLLIDA DE 8.00 a 9.00  14 €  22 €  26 €  31 €  34 €  4 € 

 Qualsevol altre combinació de dies s’ha de contactar amb RECRESPORT per poder tancar el preu, despres d’haber fet la inscripció. 
 En tot cas aquestes tarifes especials les confirmarà RECRESPORT. La tarifació es fa per franges de 30 minuts i no és possible fer fraccions. 

 Al juny tindran un descompte del 30%. 
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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. Recomanen que us baixeu l’app de TPVEscola per rebre informacions i gestionar els vostres serveis. 
 Els cobraments es faran entre el dia 1 i dia 5 de cada mes, per mes avançat. 
 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. 

 ///  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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 ///  DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS 

 ACTIVITAT  DESCRIPCIÓ 

 MULTISPORT 
 CURSOS: 
 1R i 2N 

 Amb aquesta activitat els nens i nenes aniran alternant al llarg del curs la pràctica de tres esports d’equip, com són el 
 handbol, bàsquet i futbol, 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. 
 L’activitat s’adaptarà al programa del Consell Esportiu del Vallès JEE. (Hi ha l’opció d’inscriure l’equip per fer partits els 
 dissabtes, sense resultats ni classificació). 

 BÀSQUET I FUTBOL 
 CATEGORIES: 
 ALEVÍ (5è i 6è) 
 BENJAMÍ (3r i 4t) 
 PRE BENJAMÍ (1R i 2N) 

 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. 

 BALL MODERN 
 CURSOS: 
 1R - 6È 

 Activitat dirigida a tots aquelles nenes i nens que volen gaudir del ball i la música. Els objectius d’aquesta activitat són 
 conèixer els estils de ball, desenvolupar la coordinació i el ritme i realitzar i aprendre coreografies basades en els 
 diferents estils de danses urbanes. 

 PATINATGE EN LÍNIA 
 CURSOS: 
 1R - 6È 

 Iniciació a la pràctica en línia i desenvolupament de les habilitats adquirides, des d’una vessant lúdica amb l’objectiu 
 d’introduir als nens i nenes en aquest esport en el qual, es  treballen altres aspectes com la coordinació, l’equilibri i la 
 resistència física. Cada infant ha de portar el seu propi material: patins i les proteccions obligatòries (casc, genolleres, 
 colzeres i proteccions de mans). 

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