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CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ:  
 

ACTIVITAT: 
 
- És una activitat adreçada a nens i nenes de P-4 i P-5. 
- L’objectiu principal d’aquesta activitat és conèixer, e iniciar-se a través de jocs en 

diferents esports. 
- Es divideix en tres parts: jocs per escalfar, part principal i tornada a la calma 
- Les sessions estan programades i planificades amb objectius i continguts. 
- Es farà iniciació a diferents esports: futbol sala, bàsquet, handbol, hoquei, tennis,i 

atletisme, alguna sessions de rugby i de jocs variats...sempre a través de jocs i fent 
servir diferents materials. Normalment es faran 2 sessions seguides de cada esport,  ja 
que l’objectiu d’aquesta activitat es que de una manera divertida i lúdica els nens i 
nenes coneguin i aprenguin diferents tècniques i diferents esports, i tinguin diferents 
opcions per saber quina és la que millor s’adapta a les seves possibilitats i preferències. 
Quan s’acabi tota la ronda de 2 sessions de cada esports, es farà una sessió de jocs 
variats. 

- Es valorarà com funciona cada esport amb tot el grup en general. 
- És treballarà el xut, llançament, passes, el bot, domini de la mà o peu esquerre i dret,  

joc en equip, la socialització entre nens i nenes, la coordinació entre mans i peus, etc. 
- Quan apunteu al vostre fill/a a l’Associació Esportiva Les Corts Ubae, accepteu les 

condicions generals i especifiques: Roba, mensualitat, compromís... 
 
IDENTITAT: 
- Per tal de garantir la identitat de la nostra entitat i per tal de fer que els nens es sentin 

part d’aquesta i del col·lectiu i/o equip, és obligatori utilitzar la roba del club per 
realitzar l’activitat. Per això a principi de temporada haureu de passar per la seu del 
club per comprar el material necessari. 

 
PLUJA: 
- Les nostres instal·lacions disposen de pistes descobertes, per això i per tal de garantir 

la seguretat dels participants, en cas de pluja, l'activitat no es realitzarà. 
- Si en el moment de l’entrenament no plou, però ha plogut durant el dia i la pista està 

mullada, no podrem realitzar l’activitat. 
- Els dies de pluja que no és pugui entrenar, els entrenadors aniran a buscar a tots els 

nens i nenes que tinguin contractat el servei de recollida. Tingueu en compte, que si 
l’activitat no es realitza ,els nens i nenes esperaren a que els vinguin a recollir sense fer 
cap activitat alternativa. 

- En cas de dubte, de si hi ha entrenament o no, esperarem a les 16:00 hores per 
comunicar-nos amb el nostre entrenador/a, que serà l’encarregat d’informar-nos. Us 
demanem que truqueu al vostre entrenador/a  i no a la seu del club per no col·lapsar la 
secretaria. 

 
COMPROMÍS: 
- L’Associació Esportiva Les Corts considera l’esport escolar com una eina única per 

transmetre tot una sèrie de valors als infants. Un dels valors importants per nosaltres, 
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es el compromís. Som conscients de que compaginar totes les activitats es una tasca 
complicada, però entre tots hem d’intentar, que els nens prenguin consciència i 
responsabilitat de l’activitat que estan realitzant. 

- En cas de faltar algun dia ho podeu comunicar al grup de watsapp que es farà a l’inici 
del curs. Sobretot aviseu si us plau si el vostre fill/a es un dels que anem a recollir 
nosaltres a l’escola. 

 
ADMINISTRACIÓ: 
- La quota es passa mensualment, per això en cas de baixa ho heu de notificar abans del 

dia 20 del mes en curs. En cas de notificar-ho mes tard no retornarem la mensualitat. 
- Per tal de passar a buscar els nens  de l’Escola Itaca, Santa Teresa i Duran Bas, que 

entrenen a primera hora (17:30), és imprescindible tenir omplert el full d’autorització. 
- L’entitat es reserva el dret de modificar els horaris per motius de pista o millora del 

grup. 
 
GRUPS DE RODA D’ESPORT: 

- L’activitat de Roda d’esports es fa els dilluns i dimecres de 17.30 a 18,30 hores a la 
Pista de Marqués de Sentmenat. La pista està compartida amb un altre grup que fa 
bàsquet. El lloc per deixar i recollir als nens i nenes és la porta de la pista poliesportiva. 
El monitor/a , abans de les 17.30h,  només és farà responsable dels nens i nenes que 
tenen contractat el servei de recollida. 

 
INSTAL·LACIONS: 

- No es pot entrar dintre de la pista durant l’activitat. 
 
 
ROBA D’ENTRENAMENT: 

 
- Samarreta Blanca  4,50€  

 
CONTACTE: 

- Secretaria del club 934392704 

- Correu electrònic del club: aelescortsubae@aelescorts.cat 
- Coordinador/a d’Iniciació Esportiva:  Mª José Martínez (934392704) 


