
 

 

HORARIS PROVISIONALS CURS 2022-2023 

 

 

 

 

 

 

 



ALEVÍ: 5è i 6è. PREINFANTIL: 1r ESO. INFANTIL: 2n ESO. CADET: 3r i 4t ESO. JUVENIL: BATXILLERAT I CF. JUNIOR: EXALUMNES 

Es requereix un mínim de 11 alumnes per a engegar cada activitat. L’esport federat començarà l’1 de setembre i l’esport escolar el 12 de setembre de 2022. Els horaris són 

modificables en funció dels equips que acabin sortint. 

Apunta’t a les activitats esportives!! 

Inscripció formulari on-line AQUÍ. Els equips es tancaran amb 12 jugadors/es. Es respectarà l’ordre d’inscripció, data límit 30 de juny de 2022. 

QUOTES I INSCRIPCIÓ 

• Fútbol sala i voleibol escolar: inscripció (matrícula) 36€ al setembre – quota de pagament trimestral 108€ (octubre, febrer i abril). 

• Voleibol federat: inscripció (matrícula) 50€ al setembre - quota de 150€ pagament trimestral.  

Inscripció (matrícula) 60€ al setembre - quota de 180€ amb entrenaments al pavelló. Pagaments a l’octubre, al febrer i a l’abril. 

• Cros: 20€/ pagament únic. Curses d’orientació: 25€ i 45€ adults/ pagament únic. Cros (diumenges matí) i curses d’orientació (dissabtes matí) 

La devolució d’un rebut implicarà un recàrrec igual al recàrrec de l’entitat bancària. 

Les baixes s’hauran de notificar per mail un mes abans d’acabar el trimestre, justificant-ne els motius a aee@jaumebalmes.net . Si no fos així es facturarà el proper 

trimestre. 

El no pagament de la quota serà causa de baixa de l’equip. Els alumnes amb quotes pendents, hauran d’eixugar el seu deute abans de presentar la inscripció del proper 

curs. 

Les famílies que compleixin els requisits podran demanar beca a l’Ajuntament de Barcelona. Quan surti la informació, al setembre, us avisarem i ho penjarem al web. 

EQUIPACIONS 

Samarreta + pantaló curt o malla + bossa: 50€, Samarreta + pantaló o bossa: 35€. Samarreta o bossa: 22€. Pantaló/malla o samarreta d’entrenament 17€ .Xandall 

personalitzat 40€. L’equipació s’abonarà amb un rebut al novembre. 

INFORMACIÓ: 

• Coordinador esportiu (PCEE): Albert Daví 

• Coordinador de futbol sala: Josep Cabré 

• Coordinadora voleibol escolar: Nora Ferrer 

• Coordinador de voleibol federat: Lluc Carrasco i Mireia Gras 

• Coordinador esports individuals Albert Daví 

 

Pau Claris 121 - 08009 Barcelona - Tel: 934 870 301 - mail AEE: aee@jaumebalmes.net ; aeeiesjaumebalmes@gmail.com 

Mail informació esportiva: 

aeeiesjaumebalmes@gmail.com 

Mail gestió i dubtes econòmics: 

aee@jaumebalmes.net 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJTUAkhhjX5HUAM35CoBRhcwYAyasNTQ3g3lVhEsLkztPkpg/viewform
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