
           

CURS 2020-2021 

ACTIVITATS ESPORTIVES PER A NENS/ES 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITAT 

 

ANY NAIX. 

CURS ESCOLAR 
HORARI 

JOCS MOTRIUS 1 
Treball psicomotriu mitjançant el joc 

simbòlic. 

2017 

P3 

Hi ha 2 opcions:  

 Grup 1:  Dilluns          de 16’45 a 17’25 

                      Dimecres     de 17’35 a 18’15 

 Grup 2:  Dilluns          de 17’35 a 18’15 

                      Dimecres     de 16’45 a 17’25 

JOCS MOTRIUS 2 
Aprenentatge d’habilitats motrius 

mitjançant el joc. 

2016 

P4 

Hi ha 2 opcions: 

 Grup 1:  Dimarts         de 16’45 a 17’25 

                      Dijous            de 17’35 a 18’15 

 Grup 2:  Dimarts         de 17’35 a 18’15 

                      Dijous            de 16’45 a 17’25 

   

PREESPORTIU 1 
Iniciació en el món de l’esport mitjançant 

el joc. 

2015 

P5 

Dimarts i Dijous              de 17’00 a 17’50 

 

PREESPORTIU 2 
Iniciació en el treball de diferents 

modalitats esportives individuals i 

col·lectives . 

2014 

1r 

Dilluns i Dimecres          de 17’00 a 17’50 

   

POLIESPORTIU  
Aprenentatge dels esports individuals i 

col·lectius. 

2013/2012/2011 

2n/3r/4t 

Dilluns i Dimecres         de 18’05 a 19’00 

 

 

   

ESCOLA  AERODANCE 1 
Iniciació a la dansa. Aprenentatge de 

diferents passos per a crear coreografies 

al ritme de la música. 

2014/2013 

1r/2n 

Dilluns i Dimecres         de 17’00 a 17’50 

ESCOLA  AERODANCE 2 
Perfeccionament de moviments per a 

aconseguir coreografies més complexes. 

2012 

3r 

Dilluns i Dimecres        de 18’00 a 18’50 

ESCOLA  AERODANCE 3 
Assoliment dels coneixements per a poder 

crear les pròpies coreografies. 

2011 

4t 

Dimarts i Dijous            de 17’00 a 17’50 

 

 

 

ESCOLA AERODANCE 4 
Assoliment dels coneixements per  a poder 

crear les pròpies coreografies. 

2010 

5è  

Dimarts i Dijous           de 18’00 a 18’50 

 

 

 

ESCOLA AERODANCE 5 
Perfeccionament i consolidació de 

coneixements per a poder crear les 

pròpies coreografies 

2009 

6è 

Dimarts i Dijous           de 19’00 a 19’50 

   



 

 

INSCRIPCIONS 
 Per a noves inscripcions: 

o DATES: A partir del dia 2 de setembre a les 9 del matí i fins que 

quedin places lliures. 

o LLOC: Oficina Patronat Municipal d’Esports. Tel. 93 8462054 (ext. 390) 

Pavelló d’Esports  

Av. Jaume Campmajor, nº 30   

Horari d’atenció al públic: 

Matins: de dilluns a divendres de   9.00 a 12.00 hores 

Tardes: de dilluns a dijous         de 16.00 a 20.00 hores 

o DOCUMENTACIÓ: En el moment de la inscripció cal portar: 

1 fotografia mida carnet 

Fotocòpia de la tarja de la Seguretat social 

Fotocòpia de la domiciliació bancària 

 Per a confirmar plaça (només pels nens/es que ja estaven inscrits 

durant el curs 2019-2020) 

o DATES: Fins al 31 d’agost es reserven les places. A partir del dia 1 de 

setembre només es podrà confirmar en els grups que quedin places. 

o PROCEDIMENT: Trucant al telèfon 938462054 (Ext. 390) o 

personalment a l’Oficina del Patronat d’Esports del Pavelló (en horari 

d’atenció al públic) 

 

PREUS ACTIVITATS 
 

 

 

 

 

 

 

FORMA DE PAGAMENT 
 Els pagaments es faran mitjançant rebuts bancaris domiciliats. 

 Els rebuts es cobraran trimestralment (a principis de novembre, de febrer 

i de maig). 

 En el cobrament del rebut del primer trimestre s’hi afegirà el cost de 

l’assegurança (aprox. 4 €) 

 

BAIXA DE LA INSCRIPCIÓ 
 Per donar-se de baixa, és imprescindible  passar per l’Oficina del 

Patronat i omplir l’imprès de sol·licitud de baixa. 

 Cal comunicar-ho 15 dies abans del cobrament del trimestre següent. 

 

IMPORTANT 
 CALENDARI: El calendari de totes les activitats es regeix pel calendari 

escolar 2020-2021 de les escoles de Cardedeu. 

 FAMÍLIES AMB MÉS D’UN MEMBRE INSCRIT AL PATRONAT D’ESPORTS. 
o El 2n membre tindrà una bonificació del 50% en l’import de la 

quota de l’activitat. 

o El 3r membre tindrà una bonificació del 100%. 

o L’ organització es reserva el dret de modificar horaris, monitors o 

fer els reagrupaments de grups que cregui necessari. 

ACTIVITAT PREU MENSUAL 

JOCS MOTRIUS 21 € 

PRE-ESPORTIU 21 € 

POLIESPORTIU 21 € 

AERODANCE 21 € 


