
 
 

ESPORT ESCOLAR 21-22  

 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

• Duració de 60 minuts per sessió. 

• Creació de grups a partir de 8 participants i un màxim de 15 participants. 

• Les activitats es duran a terme en les instal·lacions dels centres escolars i les instal·lacions esportives 
municipals. 

• L’horari serà de 17:15 a 18:15h o de 16:30 a 17:30 depenent del programa. 

• En cas de pluja l’activitat es suspendrà, menys les que es duguen a terme en un recinte tancat. 

 

PREU: QUANT MÉS, MENYS! 

En aquesta temporada 21-22 quants més dies d'activitat realitzes, menor serà el preu a pagar. 

Hi ha un preu per si t'inscrius a una única sessió per setmana, a dues sessions...fins a 5 sessions. 

PROGRAMA PSICOMOTRICITAT 

• Preu persones NO SOCIES Club SME: 30 €/mes 

• Preu persones SOCIES Club SME:   

o 1 sessió per setmana 29 €/mes 

o 2 sessions per setmana 25 €/mes 

o 3 sessions per setmana 22 €/mes 

o 4 sessions per setmana 18 €/mes 

o 5 sessions per setmana 15 €/mes

   

RESTA DE PROGRAMES 

• Preu persones NO SOCIES Club SME: 27 €/mes 

• Preu persones SOCIES Club SME:   

o 1 sessió per setmana 25 €/mes 

o 2 sessions per setmana 21 €/mes 

o 3 sessions per setmana 15 €/mes 

o 4 sessions per setmana 10 €/mes 

o 5 sessions per setmana 7 €/mes 

(La quantitat a abonar es farà sobre l'assistència real a les activitats) 

EQUIPACIONS 

Per a tot l'alumnat que s'inscriga i participe en qualsevol de les activitats d'aquestes escoles esportives rebrà un equipament 

que constarà d’una samarreta de mànega curta i pantalons curts durant el primer trimestre i una samarreta de mànega llarga 

per al segon trimestre. 

A més tot l'alumnat que participe de les activitats de dissabte (competicions, trobades..) rebrà un equipament de competició 

 

ACTIVITATS DE DISSABTE 

Els dissabtes serà el dia de les competicions, trobades i dies de l'esport en família. En elles participaran, de 

manera gratuïta, tot l'alumnat que s'haja matriculat a les escoles esportives i haja marcat que assistirà els dissabtes. 
Tal com hem comentat l'alumnat que participe regularment d’aquestes competicions rebrà l'equipament de 

competició 


