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ACTIVITATS ESPORTIVES C.E. JESÚS MARIA SANT ANDREU 

CURS 2018-19 

L’escola Jesús Maria St. Andreu té una llarga tradició esportiva. Considerem l’esport com una 
activitat essencial en l’educació i formació dels alumnes, contribuint a impulsar valors necessaris 
per la seva formació integral. 

Així doncs, comptem amb monitors titulats, la gran majoria exalumnes que treballen per 
aconseguir que els inscrits a les activitats esportives gaudeixin en tot moment potenciant la il·lusió 
i la motivació com a eixos de la nostra proposta. 

Les activitats esportives estan dissenyades per tal de desenvolupar els nostres alumnes des de 
diferents vessants com són: el desenvolupament motriu, el desenvolupament socio-afectiu, el 
respecte, els hàbits i el compromís envers un mateix i a un col·lectiu. 

A banda de les activitats que duem a terme en les nostres instal·lacions, participem en diverses 
activitats que van sorgint en diferents àmbits: trobades esportives JM, FCBQ, CEEB, ACB, Lliga 
Asobal, tornejos amistosos... 

Estem inscrits al Pla d’Esport Escolar de Barcelona , amb el que els nostres esportistes 
podran optar a les beques que ofereix l’Ajuntament de Barcelona. 

 

ACTIVITATS 
INICIACIÓ ESPORTIVA (dirigit a nens/es de P3 – P4 – P5) 
Proposem una activitat en la que els alumnes jugaran amb diferents materials per anar descobrint-
se i interactuar amb els companys. El treball va dirigit al creixement motor del nen potenciant les 
seves Habilitats Motrius Bàsiques. Es comença a introduir al nen/a en el joc organitzat. Igualment 
es dissenyen circuits amb material, es treballa amb contes motors, competicions adaptades... 

DESTINATARIS
OPCIONS Opció "A" (2 dies) Opció "B" (2 dies) Opció "C" (1 dia)

DATA D'INICI 12/09/2018 12/09/2018 12/09/2018

DATA DE FINALITZACIÓ Amb la jornada intensiva Amb la jornada intensiva Amb la jornada intensiva

DIES DE L'ACTIVITAT Dilluns i Dimecres Dimarts i Dijous A escollir de dilluns a dijous

HORARI DE L'ACTIVITAT 17.00 a 18.15h. 17.00 a 18.15h. 17.00 a 18.15h.

PARTITS Trobades puntuals Trobades puntuals Trobades puntuals

PREU ANUAL DE L'ACTIVITAT 260 € anuals 260 € anuals 161 € anuals

MATRICULA (a descomptar del total) 62 € 62 € 62 €

QUOTA MENSUAL (d'Octubre a Juny) 22 €/mes 22 €/mes 11 €/mes

INCLOU

P3 (2015) - P4 (2014) - P5 (2013)

Revisió mèdica (Si no està en vigor)

INICIACIÓ ESPORTIVA

 

Els monitors recullen als nens/es a les respectives classes. 

La sortida (recollida) dels nens/es un cop acabada l’activitat es realitzarà al pati d’infantil (a la 
planta de la porteria). 

  



 

ESCOLA DE BÀSQUET (dirigit a nens/es de 1r i 2n de Primària) 
Proposem un lloc on els alumnes començaran a descobrir les possibilitats que els ofereix l’esport 
com a tal. La base de l’escola de bàsquet és el joc. A través d’ell es treballa el joc organitzat, 
reglat i col·lectiu mitjançant jocs esportius i adaptats al bàsquet. No hi ha competició, tot i que 
estem inscrits al programa Escobol de la FCBQ (trobades quinzenals). 

 

DESTINATARIS
OPCIONS Opció "A" (2 dies) Opció "B" (2 dies) Opció "C" (1 dia)

DATA D'INICI 12/09/2018 12/09/2018 12/09/2018

DATA DE FINALITZACIÓ 21/06/2019 21/06/2019 21/06/2019

DIES DE L'ACTIVITAT Amb la jornada intensiva Amb la jornada intensiva Amb la jornada intensiva

HORARI DE L'ACTIVITAT 17.00 a 18.15h. 17.00 a 18.15h. 17.00 a 18.15h.

PARTITS Trobades puntuals Trobades puntuals Trobades puntuals

PREU ANUAL DE L'ACTIVITAT 260 € anuals 260 € anuals 161 € anuals

MATRICULA (a descomptar del total) 62 € 62 € 62 €

QUOTA MENSUAL (d'Octubre a Juny) 22 €/mes 22 €/mes 11 €/mes

INCLOU

ESCOLA DE BÀSQUET
1r EP (2012) i 2n 

Revisió mèdica (Si no està en vigor)

 

Els monitors esperen als nens al pati. 

 

 

ESCOLA D’HANDBOL (dirigit a nens/es de 1r i 2n de Primària) 
Proposem un lloc on els alumnes començaran a descobrir les possibilitats que els ofereix l’esport 
com a tal. La base de l’escola d’handbol és el joc. A través d’ell es treballa el joc organitzat, reglat i 
col·lectiu mitjançant jocs esportius i adaptats a l’handbol. No hi ha competició, tot i que els nens 
s’inscriuen al CEEB per poder participar de les trobades puntuals que organitza aquesta entitat. 

 

DESTINATARIS
OPCIONS Opció "A" (2 dies) Opció "B" (2 dies) Opció "C" (1 dia)

DATA D'INICI 12/09/2018 12/09/2018 12/09/2018

DATA DE FINALITZACIÓ Amb la jornada intensiva Amb la jornada intensiva Amb la jornada intensiva

DIES DE L'ACTIVITAT Dilluns i Dimecres Dimarts i Dijous A escollir de dilluns a dijous

HORARI DE L'ACTIVITAT 17.00 a 18.15h. 17.00 a 18.15h. 17.00 a 18.15h.

PARTITS Trobades puntuals Trobades puntuals Trobades puntuals

PREU ANUAL DE L'ACTIVITAT 260 € anuals 260 € anuals 161 € anuals

MATRICULA (a descomptar del total) 62 € 62 € 62 €

QUOTA MENSUAL (d'Octubre a Juny) 22 €/mes 22 €/mes 11 €/mes

INCLOU

ESCOLA D'HANDBOL
1r EP (2012) i 2n 

Revisió mèdica (Si no està en vigor)

 

Els monitors esperen als nens al pati. 
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BÀSQUET (dirigit a nens/es de 3r de Primària fins a 2n Batxillerat) 
Els nens/es entrenen 3 dies a la setmana amb entrenadors titulats, en els quals duen a terme 
diferents exercicis, jocs i competicions. Aquest treball es veu complementat amb la introducció de 
la competició. Els equips estan inscrits a la FCBQ. 

 

 

DESTINATARIS 3r (2010) - 4t (2009) 5è (2008) - 6è (2007) 5è (2008) - 6è (2007)

EQUIP PRE-MINI (masc-fem) MINI FEM. MINI MASC.

DATA D'INICI 12/9/2018 12/9/2018 12/9/2018

DATA DE FINALITZACIÓ Amb la jornada intensiva Amb la jornada intensiva Amb la jornada intensiva

DIES DE L'ACTIVITAT Dt-Dj-Dv Dt-Dj-Dv Dl-Dx-Dv

HORARI DE L'ACTIVITAT 17.15 a 18.30h. 17.15 a 18.30h. 17.15 a 18.30h.

PARTITS FCBQ FCBQ FCBQ

PREU ANUAL DE L'ACTIVITAT 390 € anuals 390 € anuals 390 € anuals

MATRICULA (a descomptar del total) 75 € 75 € 75 €

QUOTA MENSUAL (d'Octubre a Juny) 35 €/mes 35 €/mes 35 €/mes

Roba esportiva (només la primera vegada que s'inscriu al club)

DESTINATARIS 1r ESO (2006) - 2n ESO (2005) 3r ESO (2004) - 4t ESO (2003) 1r BAT (2002) - 2n BAT (2001)

EQUIP INFANTIL FEM. CADET FEM JUNIOR FEM

DATA D'INICI 12/9/2018 12/9/2018 12/9/2018

DATA DE FINALITZACIÓ Amb la jornada intensiva Amb la jornada intensiva Amb la jornada intensiva

DIES DE L'ACTIVITAT Dt-Dj-Dv Dt-Dj-Dv Dl-Dx-Dv

HORARI DE L'ACTIVITAT 18.15 a 19.30h. 18.15 a 19.30 h 19.15  A 20.45

PARTITS FCBQ FCBQ FCBQ

PREU ANUAL DE L'ACTIVITAT 390 € anuals 390 € anuals 390 € anuals

MATRICULA (a descomptar del total) 75 € 75 € 75 €

QUOTA MENSUAL (d'Octubre a Juny) 35 €/mes 35 €/mes 35 €/mes

DESTINATARIS EX-ALUMNES EX-ALUMNES EX-ALUMNES

EQUIP SOTS 21 MASC SOTS 25 MASC SOTS 25 FEM

DATA D'INICI 12/9/2018 12/9/2018 12/9/2018

DATA DE FINALITZACIÓ Amb la jornada intensiva Amb la jornada intensiva Amb la jornada intensiva

DIES DE L'ACTIVITAT Dt-Dv Dt-Dj-Dv Dl-Dj

HORARI DE L'ACTIVITAT 20.30 a 22.00h. 17.15 a 18.30h. 20.30 a 22.00h.

PARTITS FCBQ FCBQ FCBQ

PREU ANUAL DE L'ACTIVITAT 390 € anuals 390 € anuals 390 € anuals

MATRICULA (a descomptar del total) 75 € 75 € 75 €

QUOTA MENSUAL (d'Octubre a Juny) 35 €/mes 35 €/mes 35 €/mes

Roba esportiva (només la primera vegada que s'inscriu al club)

Roba esportiva (només la primera vegada que s'inscriu al club)

INCLOU
Revisió mèdica (Si no està en vigor). 

INCLOU
Revisió mèdica (Si no està en vigor). 

Revisió mèdica (Si no està en vigor). 

BÀSQUET

INCLOU

 

 

  



 

HANDBOL (dirigit a nens/es de 3r de Primària fins a 2n Batxillerat) 

Els nens/es entrenen 3 dies a la setmana amb entrenadors titulats, en els quals duen a terme 
diferents exercicis, jocs i competicions. Aquest treball es veu complementat amb la introducció de 
la competició. Els equips estan inscrits a la FCH o al CEEB. 
 

DESTINATARIS 3r (2010) - 4t (2009) 5è (2008) - 6è (2007) 1r ESO (2006) - 2n ESO (2005)

EQUIP BENJAMÍ ALEVÍ INFANTIL

DATA D'INICI 12/9/2018 12/9/2018 12/9/2018

DATA DE FINALITZACIÓ Amb la jornada intensiva Amb la jornada intensiva Amb la jornada intensiva

DIES DE L'ACTIVITAT Dl-Dx-Dv Dl-Dx-Dv Dl-Dx-Dv

HORARI DE L'ACTIVITAT 17.15 a 18.30h. 17.15 a 18.30h. 18.30 a 19,45h.

PARTITS CEEB CEEB CEEB / FCH

PREU ANUAL DE L'ACTIVITAT 390 € anuals 390 € anuals 390 € anuals

MATRICULA (a descomptar del total) 75 € 75 € 75 €

QUOTA MENSUAL (d'Octubre a Juny) 35 €/mes 35 €/mes 35 €/mes

Roba esportiva (només la primera vegada que s'inscriu al club)

DESTINATARIS 3r ESO (2004) - 4t ESO (2003) 1r BAT (2002) - 2n BAT (2001)

EQUIP CADET JUVENIL

DATA D'INICI 12/9/2018 12/9/2018

DATA DE FINALITZACIÓ Amb la jornada intensiva Amb la jornada intensiva

DIES DE L'ACTIVITAT Dl-Dx-Dv Dl-Dx-Dv

HORARI DE L'ACTIVITAT 19.45 a 21.00 20.45 a 22.00

PARTITS FCH FCH

PREU ANUAL DE L'ACTIVITAT 390 € anuals 390 € anuals

MATRICULA (a descomptar del total) 75 € 75 €

QUOTA MENSUAL (d'Octubre a Juny) 35 €/mes 35 €/mes

Roba esportiva (només la primera vegada que s'inscriu al club)
INCLOU

Revisió mèdica (Si no està en vigor). 

HANDBOL

INCLOU
Revisió mèdica (Si no està en vigor). 

 

 

FUTBOL SALA PARES  (dirigit a pares d’ex-alumnes i/o d’alumnes) 
Sota la seva responsabilitat, els pares dels alumnes que volen passar una bona estona jugant a 
futbol sala es reuneixen 2 cops de setmana per fer uns partits amistosos. És tracta d’una activitat 
autogestionada per un parell de pares d’ex-alumnes. 

 

DESTINATARIS
OPCIONS 2 DIES

DATA D'INICI 12/9/2018

DATA DE FINALITZACIÓ 21/6/2019

DIES DE L'ACTIVITAT Dilluns i Dijous

HORARI DE L'ACTIVITAT 20.45 a 22.00

PREU ANUAL DE L'ACTIVITAT 60 € anuals

INCLOU Partits autogestionats

FUTBOL SALA PARES
PARES ALUMNES I EX-ALUMNES
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DADES IMPORTANTS 

· Totes les activitats organitzades des del Club Esportiu començaran el primer dia de curs (12-09-
2018), i finalitzaran l’últim dia abans de la jornada intensiva (al juny).  

· Per tal que es duguin a terme les activitats caldrà un mínim de 8 alumnes. Les activitats d’equip 
tenen una capacitat màxima de 15 alumnes. En cas de superar aquest número, tenen prioritat els 
alumnes que ja han fet l’activitat aquest curs. 

· Les entrades i sortides dels entrenaments es realitzaran per la porteria principal (Av. Meridiana 
392). Pels partits del cap de setmana l’accés es realitzarà per la porteria de Fabra i Puig 108-110.  

· Les famílies NO podran accedir als entrenaments. Hauran d’esperar-se a la porteria de l’escola 
fins l’hora de finalització de l’activitat. 

· L’equipació esportiva està inclosa a la quota anual NOMÉS la primera vegada que s’inscriu al 
nen/a a un equip. Les següents reposicions s’hauran d’abonar.  

 

 

INSCRIPCIÓ 
 

PAS 1:  Omplir el qüestionari següent segons l’activitat a la que voleu inscriure al vostre fill/a: 

https://goo.gl/jrtjMf 
 Si us estimeu més fer-ho de forma presencial us haureu de descarregar els documents des 

de la web del Club https://jmsaesports.wordpress.com/ o buscar l’enllaç a la web de 
l’Escola http://www.jm-santandreu.net/ 

PAS 2: Fer efectiu el pagament de la matrícula, fent constar el nom del participant i l’activitat que 
realitzarà. El número de compte al que cal fer l’ingrés és el següent: 

ES42-2100-0851-6102-00115625 

PAS 3: Fer arribar al coordinador esportiu el comprovant de pagament via e-mail, o de forma 
presencial a la porteria de l’escola, abans de l’1 de setembre. En cas de realitzar la 
matriculació fora dels dies assenyalats, per motius organitzatius,  l’Escola no podrà garantir 
la inscripció de l’alumne. Per a qualsevol dubte podeu dirigir-vos a Carles Brumós 
mitjançant l’e-mail jmsaesports@hotmail.com o el telèfon 649.301.580.  

PAS 4: En el moment de la recepció se us confirmarà quina documentació ens falta (foto, DNI...) 
així com la data i hora de la revisió mèdica. 

PAS 5: Realitzar el reconeixement mèdic oficial (per obtenir el CME). A l’escola el realitzarem al 
Setembre. En cas de no voler-lo realitzar amb nosaltres ens haureu de demanar els 
documents oficials que hem de lliurar per a la tramitació de les llicències. 

 


