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Curs 2017 - 2018
OBSERVACIONS GENERALS

ESPORTS D’EQUIP

El servei de llançaderes serà només fins al cicle mitjà. A partir del cicle superior,
els alumnes baixaran sols

Les formacions dels equips es faran sota la supervisió de la direcció tècnica i
entrenadors.
Tots els equips són mixtes excepte aquells en els que s’especifica el contrari.
Els grups i horaris poden variar en funció del número d’inscrits i la disponibilitat dels
espais. Mínim de 8 jugadors per equip.
Les competicions escolars començaran quan ho indiqui el calendari del CEEB,
aproximadament des de la tercera setmana d’octubre fins a la tercera de maig.
Es prega el màxim de compromís en les assistències tant dels entrenaments com
en els partits.

Pels esports d’equip que facin competició, és necessari tenir l’equipació de
l’escola. Aquesta s’ha de demanar al Juli, el coordinador, abans que comencin les
competicions.
ALTES I BAIXES D’UNA ACTIVITAT
Les altes de les activitats es faran a principi de mes i es pagaran en 3 rebuts
(octubre, febrer i abril).
Només s’acceptarà la baixa d’una activitat a fi de trimestre.
Fins que no es presenti la baixa a la Cristina, es seguirà cobrant l’activitat.
Es pagarà el preu total de l’activitat, sense fer cap tipus de preu especial per fer
menys dies i/o hores.

U

NO

Els partits dels equips Bàsquet:
Si juguen a casa com a local: Divendres tarda a l’Escola o Can Caralleu i dissabte
al matí a Can Caralleu, segons la categoria (mirar quadre adjunt).
Si juguen com a visitant: Divendres tarda o dissabte al matí, segons els horaris de
l’equip que es visita.

U

NO

PISCINA
Es faran blocs de 8 infants. Cada bloc tindrà la mateixa edat. En total es poden
oferir 4 blocs en dilluns i 4 blocs en dijous.
Les places de la piscina són limitades. Per això es seguirà rigorosament
l’ordre d’inscripció.
L’equip de monitors acompanyaran als alumnes de P3, P4 i P5 fins a la piscina, els
canviaran i els deixaran amb el responsable de l’activitat.
Al finalitzar, també els ajudaran a vestir i els portaran fins a la porta de la piscina de
Can Caralleu i els deixaran amb els pares.

Els partits dels equips Futbol Sala:
Si juguen a casa com a local: Divendres tarda a a l’Escola o Can Caralleu, segons
la categoria (mirar quadre adjunt).
Si juguen com a visitant: Divendres tarda o dissabte al matí, segons els horaris de
l’equip que es visita.
BEQUES ESPORTIVES
Es podran sol·licitar a principi de curs (adjuntem document explicatiu).

Totes les inscripcions van per ordre d’inscripció. Al setembre només es podran inscriure els nous alumnes de P3.

Reunió informativa Activitats Vocalia Esports curs 2017-2018: dijous 14 de setembre.

Curs

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

P3

Natació (1dia)

Psicomotricitat (1dia)

Ioga

Natació (1dia)

-

P4

Natació (1dia)

Psicomotricitat
Jugar i nedar

Ioga

Psicomotricitat
Jugar i nedar / Natació (1dia)

-

P5

Natació (1dia)

Psicomotricitat
Jugar i nedar

Ioga

Psicomotricitat
Jugar i nedar / Natació (1dia)

-

1r prim.

Hip-hop
Inic. tennis (1dia)

Multiesport / Jazz
Judo / Inic. tennis (2dies)

Ioga / Hip-hop

Multiesport / Jazz
Judo / Inic. tennis (2dies)

-

2n prim.

Inic. bàsquet
Ioga / Hip-hop
Inic. tennis (1dia)

Inic. futbol
Jazz / Judo
Inic. tennis (2dies)

Inic. bàsquet
Hip-hop

Inic. futbol
Jazz / Judo
Inic. tennis (2dies)

-

3r prim.

Bàsquet / Futbol / Ioga
Hip-hop / Inic. tennis (1dia)

Jazz / Judo
Inic. tennis (2dies)

Bàsquet / Futbol
Hip-hop

Jazz / Judo
Inic. tennis (2dies)

-

Bàsquet / Futbol /Judo
In. Running (1dia) / Hip-hop
Inic. tennis (1dia) / Ioga
Bàsquet / In. Running (1dia)
Judo / Hip-hop / Futbol
Ioga / Inic. tennis (1dia)
In. Running (1dia) /Judo
Hip-hop / Ioga
Inic. tennis (1dia)

Jazz
Inic. tennis (2dies)
Volei

Bàsquet / Futbol
Judo / Hip-hop

In. Running (1dia)
Jazz / Inic. tennis (2dies)
Volei

-

Jazz / Inic. tennis (2dies)

Bàsquet / Futbol
Judo / Hip-hop

In. Running (1dia) / Jazz
Inic. tennis (2dies)

-

Bàsquet / Futbol
Jazz / Inic. tennis (2dies)

Judo
Hip-hop

Bàsquet / Futbol
In. Running (1dia) / Jazz
Inic. tennis (2dies)

-

4t prim.
5è prim.
6è prim.
1r ESO

Running joves (1dia)

Bàsquet / Futbol / Dansa

Judo
Inic. tennis (1dia)

Bàsquet / Futbol / Dansa
Running joves (1dia)

Judo

2n ESO

Futbol
Running joves (1dia)

Bàsquet

Futbol / Judo
Inic. tennis (1dia)

Bàsquet
Running joves (1dia)

Judo

3r ESO

Futbol
Running joves (1dia)

-

Futbol / Judo
Inic. tennis (1dia)

Running joves (1dia)

Judo

4t ESO

Futbol
Running joves (1dia)

-

Futbol / Judo
Inic. tennis (1dia)

Running joves (1dia)

Judo

BATX

-

Futbol

-

-

Futbol

Activitat
Prebenjamins
Benjamins

Bàsquet

Prealevins A
Prealevins B
Alevins Femení
Alevins Masculí
Infantil Femení

Curs

Any neix.

Dies

Horari

Espai

Rati

Partits

3r prim.
4t prim.

2009
2008

dilluns i dimecres
dilluns i dimecres

16.45h a 18h.
16.45h a 18h.

CC /Escola
CC /Escola

12
12

DIV 18.15 ESCOLA

2007
2007
2006
2006
2004-2005

dilluns i dimecres
dilluns i dimecres
dimarts i dijous
dimarts i dijous
dimarts i dijous

16.45h a 18h.
16.45h a 18h.
16.45h a 18h.
16.45h a 18h.
16.45h a 18h.

CC/Escola
CC/Escola
CC /Escola
CC /Escola
CC/Escola

12+12
12+12
12+12
12+12

DIV 18.15 ESCOLA

5è prim.
5è prim.
6è prim
6è prim
1r i 2n ESO

12

DIV 18.15 ESCOLA
DIV 18.15 CC
DISS 10.30 CC
DIV 18.15 CC
DISS 10.30 CC

Preu: 371€

Futbol
sala

Prebenjamins A i B

3r prim.

2009

dilluns i dimecres

16.45h a 18h.

Escola

Benjamins

4t prim.

2008

dilluns i dimecres

16.45h a 18h.

Prealevins

5è prim.

2007

dilluns i dimecres

Alevins
Preinfantil
Infantil
Cadet masculí A
Cadet masculí B
Juvenil

6è prim.
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
BATX

2006
2005
2004
2003
2002
2001

dimarts i dijous
dimarts i dijous
dilluns i dimecres
dilluns i dimecres
dilluns i dimecres
dimarts i divendres

Benjamins Femení

4t prim.

2008

dimarts i dijous

DIV 18.15 ESCOLA

CC /Escola

12+12
12

16.45h a 18h.

CC /Escola

12+12

DIV 18.15 CC

16.45h a 18h.
16.45 a 18h.
16.45 a 18h./15.15 a 16.30h
16.45 a 18h./15.15 a 16.30h
16.45 a 18h./15.15 a 16.30h

12
12
12
12
12
12

DIV 18.15 CC
DIV 19.15 CC
DIV 19.15 CC

15.15 a 16.30h

CC /Escola
CC /Escola
CC
CC
CC
CC

16.45h a 18.00h.

CC

12

DISS 12.00 CC

DIV 18.15 CC

DIV 18.15 CC

DIV 19.15 CC
DIV 19.15 CC

Preu: 371€
Volei
Preu: 371€
Iniciació
esportiva
Preus:

Psicomotricitat

P3

2014

dimarts

16.45h a 18h.

Escola

8

Psicomotricitat

P4 / P5

2012 / 2013

dimarts i dijous

16.45h a 18h.

Escola

8

Multiesport

1r prim.

2011

dimarts i dijous

16.45h a 18h.

CC

16

Iniciació bàsquet

2n prim.

2010

dilluns i dimecres

16.45h a 18h.

Escola

12

Iniciació futbol

2n prim.

2010

dimarts i dijous

16.45h a 18h.

Escola

10

Psicomotricitat (1 dia) 254€
Psicomotricitat (2 dies) 352€ 		Multiesport 352€

PREUS EQUIPACIONS BÀSQUET, FUTBOL I VOLEI
Equipació de jugador: 43€ Dessuadora, samarreta, pantaló curt i mitgetes.
Equipació de porter: 46€ Dessuadora, samarreta porter, pantaló curt i mitgetes.

Iniciació bàsquet 352€
Iniciació futbol 352€

Aquest import es carregarà al rebut de l’octubre. En el cas que ja es tingui
tota l’equipació i es vulgui renovar només una peça, es pot comprar per separat.

Activitat

Judo

Curs

Any neixament

Dies

Horari

Espai

Rati

Grans primària

4t / 6è prim.

2006 / 2008

dilluns i dimecres

16.45h a 18h.

CC

10

Petits primària

1r / 3r prim.

2009 / 2011

dimarts i dijous

16.45h a 18h.

Escola

12

1r ESO / 2n BATX

2000 /2005

dimecres i divendres

15.30h a 16.45h.

CC

10

4t / 6è prim.
1r / 4t ESO

2006 / 2008
2002 / 2005

dilluns o dijous
dilluns o dijous

16.45h a 18h.
18h a 19h.

CC
CC

8
8

6
6
10
10
5

Infantils, cadets i juvenils

Preu: 389€
Running

Iniciació running
Running joves

Preus: Running (1 dia) 246€ Running (2 dies) 342€

Dansa

Dansa ESO
Dansa Jazz Grans
Dansa Jazz Petits
Hip-hop Petits
Hip-hop Grans

1r ESO
3r / 6è prim.
1r / 2n prim.
1r / 2n prim.
3r / 6è prim.

2005
2006 / 2009
2010 / 2011
2010 / 2011
2006 / 2009

dimarts i dijous
dimarts i dijous
dimarts i dijous
dilluns i dimecres
dilluns i dimecres

16.45h a 18h.
16.45h a 18h.
16.45h a 18h.
16.45h a 18h.
16.45h a 18h.

CC
CC
Escola
CC
CC

Natació Inic. (1 dia)
Jugar i nedar

P3, P4 i P5
P4 i P5

2013 / 2014 / 2015
2013 / 2014

dilluns o dijous
dimarts i dijous

16.40h a 17.25h.
16.40h a 17.25h.

CC
Escola/ CC

dilluns
dimarts i dijous
dimecres

16.45h a 18.00h.
16.45h a 18.00h.
15 a 16h o de 16 a 17h

Can Caralleu
Can Caralleu
Can Caralleu

6
6
6

dimecres
dilluns

16.45h a 18.00h.-16.45h a 18.00h.-

Escola
Escola

6
8

Preu: 352€
Natació

32+32
8+8

Preus: Natació Inic. 253€ Jugar i nedar 352€
Raquetes

Iniciació tennis (1 dia)
Iniciació tennis (2 dies)
Iniciació tennis (1 dia)

Preus: Tennis (1dia) 377€
Ioga
Preu: 328€

1r / 6è prim.
1r / 6è prim.
1r / 4t ESO

2006 / 2011
2006 / 2011
2002 / 2005

Tennis (2 dies) 433€
P3 / 1r prim.
2n / 6è prim.

2011 / 2015
2006 / 2010

SUBVENCIONS A INFANTS I JOVES
PER A LA PRÀCTICA ESPORTIVA
FORA D’HORARI ESCOLAR
Atorgament de subvencions a infants i joves, d’entre 6 (complerts o
que els compleixin durant l’any de la convocatòria) i 17 anys inclosos,
de la ciutat de Barcelona, per a la pràctica esportiva fora de l’horari
escolar.
La finalitat d’aquestes subvencions és afavorir la pràctica de l’activitat
esportiva dels joves integrants d’unitats familiars amb rendes baixes,
de tal forma que la situació econòmica de la família no comporti un
impediment o una càrrega econòmica excessiva que pugui impedir la
pràctica esportiva d’aquests menors i joves. Els indicadors de renda
que regularan l’atorgament de les subvencions s’especificaran a cada
convocatòria anual.
Les passes a seguir per sol·licitar una subvenció són (famílies):
1. Preinscripció: es demana el formulari de sol·licitud de subvenció
a l’entitat homologada (AMPA Institut Escola Costa i Llobera).
2. Omplir el formulari amb el suport de l’entitat, que us facilitarà
el número de referència de l’activitat i segellarà la sol·licitud.
(IMPRESCINDIBLE)
3. Presentar la sol·licitud a qualsevol OAC de l’Ajuntament de
Barcelona, juntament amb la documentació requerida.
El termini de presentació de sol·licituds serà establerta a cada
convocatòria anual. (aprox. setembre).
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El resultat de l’atorgament o denegació de la subvenció:
Es comunicarà a través d’un missatge SMS al telèfon mòbil o bé d’un
correu electrònic, sempre i quan s’hagi facilitat aquestes dades de
contacte en el moment de presentar la sol·licitud. Si no es faciliten
aquestes dades, s’haurà de consultar la resolució al Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona (BOPB).
Així mateix, l’entitat, l’AMPA Institut Escola Costa i Llobera, rebrà
un correu electrònic amb el llistat definitiu de beneficiaris que s’han
preinscrit a les activitats corresponents.
Quan es rebi la confirmació de l’atorgament de la subvenció l’entitat
(AMPA Institut Escola Costa i Llobera) per confirmar la inscripció
i signar el full de justificació inicial que l’entitat ha de presentar a
l’Ajuntament per confirmar que les persones beneficiàries de les
subvencions s’han inscrit i participen a l’activitat.
Les famílies anteriorment (principis d’octubre) hauran pagat el 1r
trimestre de l’activitat esportiva extraescolar corresponent.
Un cop atorgada la subvenció, l’AMPA Institut Escola Costa i Llobera,
Cristina, fa els càlculs individuals per famílies i si s’ha d’abonar
alguna quantitat es fa en el moment.
Si no s’ha d’abonar res, el deute anual que encara queda, es divideix
en dues parts, una pel 2n rebut i l’altra pel 3r rebut.
4. Al final del curs, s’haurà de tornar a signar un document igual
conforme s’ha participat a l’activitat i s’ha abonat la diferència no
coberta per la subvenció.

Qualsevol consulta i/o dubte, ens podeu trobar a:

vocalia.esports@costaillobera.cat

