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1 DESCRIPCIÓ 
 
L’Escola Multiesportiva neix i es posa en marxa durant el curs 2006/07, amb la voluntat de crear una 
línia comuna d’actuació en el camp de les activitats esportives extraescolars entre els centres de 
primària i educació infantil del Pla de l’Estany. 

L’eix vertebral del projecte, és que l’esport sigui una ajuda en el desenvolupament del nen/a, integrant-
lo dins el conjunt global de la seva educació, per això la proposta articula una sèrie d’activitats 
“multiesportives”, per dur-les a terme en l’àmbit dels extraescolars i en el mateix marc de l’escola.  

S’ha creat un pla esportiu diferenciat per a cada cicle educatiu i per tots els alumnes de les escoles de la 
comarca d’edats compreses entre 3 i 12 anys.  

L’objectiu principal és que a través d’una oferta multiesportiva de qualitat, s’ajudi a millorar el 
desenvolupament motriu, personal i emocional del nen/a participant de les activitats extraescolars.  
 
L’ESCOLA MULTIESPORTIVA es fonamenta amb els extraescolars de multiesport, però el programa 
d’iniciació el complementen altres activitats paral·leles: 

• Ball i Ritme 

• Escacs 

• Fem esport 

• Handbol 
 
La màxima expressió de l’Escola Multiesportiva va destinada a fomentar l’educació i l’aprenentatge a 
través de l’activitat esportiva i s’intenta afavorir la participació de tot l’alumnat. 
 
2 OBJECTIUS 
 
▪ Promoure l’activitat física i l’esport a través d’una proposta conjunta i coordinada entre els Centres 

d’Infantil i Primària de la comarca.  
▪ Oferir una major diversitat d’esports i activitats als alumnes de la comarca del Pla de l’Estany i 

rodalies.   
▪ Promoure una proposta multiesportiva que es desenvolupi en un context educatiu i escolar amb 

possibilitat de continuïtat el cap de setmana. 
▪ Oferir una proposta de qualitat, multiesportiva i econòmica oberta a nens i nenes de primària i 

educació Infantil. 
 
3 DESTINATARIS 
 
L’Escola va adreçada a tots aquells nens i nenes d’edats compreses entre 3 i 12 anys de les escoles de la 
comarca del Pla de l’Estany i Besalú. 
 
Els participants s’agrupen segons el curs escolar que estan matriculats, i en funció del grup es treballarà 
una tipologia d’activitats adaptada a la seva franja d’edat. Enguany, els grups d’edat s’han hagut de 
modificar en algunes escoles per respectar els grups estables i torns de menjador.  
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4 ACTIVITATS 
 

4.1 Tipus d’activitats 

 
ACTIVITAT SETMANAL 

 
L’ESCOLA MULTIESPORTIVA es fonamenta amb els extraescolars de multiesport, però el programa 
d’iniciació el complementen altres activitats paral·leles. Totes les activitats es divideixen en tres grans 
grups, els quals estan directament relacionats amb l’edat dels participants: 
 
Grup d’iniciació – P3, P4 i P5 
Grup d’experimentació – 1r, 2n i 3r 
Grup d’assoliment – 4t, 5è i 6è 
 
Cada una de les activitats seguirà una programació acord amb la franja d’edat dels participants, podeu 
consultar la tipologia d’activitats que es realitzaran en cada un dels grups a la pàgina web del Consell 
Esportiu del Pla de l’Estany.  
 

ACTIVITAT PUNTUAL – ENTRE SETMANA 
 
MITJANS – 1r, 2n i 3r / GRANS – 4t, 5è i 6è 
▪ MONOGRÀFICS ESPORTIUS – Són activitats dinamitzades pels responsables de les entitats 

esportives que ho desitgin i estan dissenyades per donar a conèixer les instal·lacions, esports o 
entitats que poden trobar al seu municipi o comarca. 

  
ACTIVITAT PUNTUAL – CAPS DE SETMANA (VIATGE ESPORTIU COMARCAL) 

 
Durant el curs escolar es durà a terme el Viatge Esportiu Comarcal, un projecte dissenyat perquè en un 
mateix context esportiu hi participin tant els infants de P3 a 6è com les famílies acompanyants. Aquest 
projecte tindrà un total de 4 jornades de cap setmana, en horari de matí de 10.00 h a 12.00h 
aproximadament. Aquestes jornades tindran lloc en algunes de les escoles de la comarca, i estaran 
obertes a tothom. A mesura que vaig avançant el projecte es farà arribar la informació a tothom qui en 
pugui estar interessat/da.  
 

4.2 Temporització  

 
Les sessions d’extraescolars s’inicien la primera setmana d’octubre i finalitzen l’última setmana de 
maig, segueixen el calendari escolar, respectant les festivitats, ponts... d’aquesta manera aquell dia que 
no hi ha escola, tampoc hi haurà sessió de multiesport. En funció de l’escola pot ser que el nombre de 
sessions i grups pugui variar. 
 
L’Escola Multiesportiva es durà a terme de dilluns a divendres al migdia i a la tarda, segons escola i grup 
de treball. El cronograma tipus de sessió (1 hora) és el següent: 
 

Minutatge Migdia Minutatge Tarda Tasca 

12.20 16.20 Arribada a l’escola 
12.25 – 12.30 16.25 – 16.30 Recollida alumnat a les classes (Grup Petits) 
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12.30 – 12.35 16.30 – 16.35 Arribada de l’alumnat al gimnàs, pati o aula polivalent 

12.35 – 13.25 16.35 – 17.25 Realització de les activitats programades 
13.25 – 13.30 17.25 – 17.30 Recollida de material i agafar maletes 

13.30 17.30 Sortida de l’alumnat i recollida per part dels familiars 

 

 

4.3 Calendari d’activitats  

 

 
 
5 INSCRIPCIONS  
 

5.1 Període d’inscripció 

 
El període d’inscripcions serà del 5 al 23 de setembre de 2022.  
Durant el curs, es mantindran les inscripcions obertes sempre i quan el grup hagi sortit, quedin places 
lliures per emplenar-lo i l’AMPA/AFA no hagi tancat les inscripcions. 
 

5.2 Documentació a entregar 

 
Per formalitzar la inscripció, cal entregar: 
- Butlleta omplerta (a través de la nostra pàgina web www.ceplaestany.cat o us podeu descarregar la 
butlleta i enviar-la a consellesportiu@ceplaestany.cat)  
 
S’entendrà per tramitada la inscripció una vegada s’entregui per correu electrònic al Consell Esportiu. 
Totes les inscripcions que no mantinguin aquesta condició no tindran validesa. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data Concepte Temàtica 

3 d’octubre Inici Extraescolars  
Multiesport, fem esport, ball i ritme, 

escacs i handbol 

Octubre – Maig 4 Jornades de Caps de setmana Viatge Esportiu  

31 de maig  Final Extraescolars  
Multiesport, fem esport, ball i ritme, 

escacs i handbol 

Finals de juny Exhibició Final Ball i Ritme Ball i Ritme 

http://www.ceplaestany.cat/
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5.3 Preus 

 
Els preus presentats són per esportista i per curs: 

 

5.4 Descomptes 

 
- 2,00€ Per inscripció a 2 activitats. Descompte en el total de la suma de les 2 activitats.  
- 2,00€ Per germans / família nombrosa / família monoparental. 
* Els descomptes són acumulables i s’aplicaran únicament dins el període d’inscripció.   
 
 
Matrícula  
La matrícula a l’Escola està inclosa dins el preu d’inscripció.  
El preu de la matrícula correspon al 50% del preu d’inscripció abans de descomptes.  

5.5 Inscripcions fora de termini 

 
Les incorporacions fora de termini tindran els següents preus: 
 

NOVA INCORPORACIÓ - SENSE DESCOMPTES 

PERÍODE 
  

Multiesport – 
Escacs – 

Handbol – Ball 
i Ritme 

(1h/set.) 

Multiesport – 
Escacs – 
Handbol 

(1,25h/set.) 

Ball i ritme 
(1h/set.) 

Handbol 
(1,5h/set.) 

Multiesport – 
Escacs – 
Handbol 
(3h/set.) 

P3 a 6è P3 a 6è P3 a 6è P3 a 6è P3 a 6è 

OCTUBRE 160,00 € 182,00 € 160,00 € 190,00 € 300,00 € 

Activitat Temps de sessió setmanal Pagament únic Pagament fraccionat 

Multiesport 
Fem esport 
Ball i ritme 

Escacs 
Handbol 

1 sessió d’1 h. a la setmana 160,00€ 
1r pagament: 80,00€ 
2n pagament: 40,00€ 
3r pagament: 40,00€ 

1 sessió d’1,25 h. a la setmana 182,00€ 
1r pagament: 91,00€ 
2n pagament: 45,50€ 
3r pagament: 45,50€ 

1 sessió d’1,50h. a la setmana 190,00€ 
1r pagament: 95,00€ 
2n pagament: 47,50€ 

      3r pagament: 47,50€ 

2 sessions d’1 h. a la setmana 245,00€ 
1r pagament: 122,50€ 
2n pagament: 61,25€ 

      3r pagament: 61,25€ 

2 sessions d’1,50h. a la setmana 300,00 € 
1r pagament: 150,00€ 
2n pagament: 75,00€ 
3r pagament: 75,00€ 
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NOVEMBRE 160,00 € 182,00 € 160,00 € 190,00 € 300,00 € 

DESEMBRE 152,00 € 172,90 € 152,00 € 180,50 € 285,00 € 

GENER 136,00 € 154,70 € 136,00 € 161,50 € 255,00 € 

FEBRER 120,00 € 136,50 € 120,00 € 142,50 € 225,00 € 

MARÇ 96,00 € 109,20 € 96,00 € 114,00 € 180,00 € 

ABRIL 72,00 € 81,90 € 72,00 € 85,50 € 135,00 € 

1-15 MAIG 40,00 € 45,50 € 40,00 € 47,50 € 75,00 € 

 
 

5.6 Formes de pagament 

 
Per efectuar el pagament es pot escollir entre:  
 
▪ Abonament del total en el moment de fer la inscripció a través de rebut domiciliat.    
▪ Abonament fraccionat. Rebut domiciliat trimestralment (setembre 50%, desembre 25% i març 

25%).  
 
Observacions 
 
▪ Qualsevol de les condicions de pagament escollides suposa la inscripció de l’esportista a l’activitat 

per a tot el curs.  
▪ En aquells grups amb una planificació de dues sessions a la setmana, no es faran reduccions de 

pagament per l’assistència a una sola sessió.   
▪ En aquells casos que es retornin 2 domiciliacions sense avís, s’interpretarà com a baixa de l’activitat. 
 
 

5.7 Baixa de l’activitat 

 
Què s’entén per baixa de l’activitat?  
S’entén per baixa de l’activitat quan s’informa al Consell Esportiu que el nen/a en qüestió deixarà de 
venir a l’activitat. Considerem 3 tipus de baixes: 
 

− Baixa voluntària: S’entén quan el propi participant, després d’haver tramitat la inscripció, presenta 
la baixa per decisió pròpia. Per conèixer l’import a retornar, cal mirar la taula “baixa de l’activitat”.  

 

− Baixa per malaltia: Quan es tracta d’una malaltia que incapaciti a l’alumne dur a terme la pràctica 
de les activitats (caldrà un certificat mèdic). En aquest cas es retornarà el 100% de les classes que 
no hagi realitzat des del moment de la presentació de l’esmentat certificat a les oficines del Consell 
Esportiu. 

 

− Baixa per inadaptació dels nens/es que cursin P3, P4 o P5 que s’hagin inscrit per primera vegada. 
Cal prèvia notificació al Consell Esportiu i es retornarà un % de l’import total seguint el següent 
barem: 
 

• Si la baixa es comunica dins dels primers 10 dies (devolució del 90% del total de la inscripció) 
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• Si la baixa es comunica entre l’11 i el 20 d’octubre (devolució del 70% del total de la inscripció) 

• Si la baixa es comunica entre el 21 i el 31 d’octubre (devolució del 50% del total de la inscripció). 
Per a la resta d’alumnes de 1r a 6è, cal mirar el quadre on es detalla el barem de preus de devolucions: 
 

 
 
6 COMUNICAT DE FALTA D’ASSISTÈNCIA 
 
▪ Diàriament, el monitor/a responsable del grup portarà el control d’assistència.  
▪ Quan un/a esportista no pot assistir o ha d’abandonar abans l’activitat, la família haurà de notificar-

ho al monitor/a seguint el funcionament del protocol d’assistència. 

− Omplir i entregar el model de justificant de falta d’assistència que reben les famílies a 
principi de curs,  juntament amb la carta de benvinguda. En qualsevol cas, sempre serà 
vàlida si el familiar ho comunica al monitor/a, professor/a d’educació física o tutor/a de 
l’escola.  

− El personal docent que rebi el justificant, l’entregarà al/a la monitor/a de l’extraescolar. 
▪ Quan el monitor rebi el justificant de falta d’assistència, aquesta falta es contemplarà com a falta 

justificada. Si no el rep es contemplarà com a falta d’assistència.  
▪ Si s’acumulen 2 faltes seguides no justificades, el/la monitor/a informarà al Consell Esportiu de la 

situació i des del propi Consell s’avisarà a la família o representant legal. 
 
 
 
7 INFORMES DE SEGUIMENT 
 
Des del Consell Esportiu s’emetran 2 informes de seguiment (1r a desembre i 2n a maig) que es faran 
arribar a les famílies o representants legals a través de l’adreça electrònica facilitada a la butlleta 
d’inscripció. 
Amb aquests es pretén informar als pares i mares sobre l’evolució actitudinal, esportiva i motriu del seu 
fill/a. 
 
8 VESTIMENTA DE L’ALUMNAT 
 
És molt important que els esportistes participants a les sessions de l’extraescolar esportiu vagin vestits 
amb roba i calçat còmode i esportiu. 
En alguns casos es podrà demanar el canvi de calçat per poder accedir a la instal·lació a on es durà a 
terme l’activitat.   

BAIXA DE L’ACTIVITAT 

MESOS P3, P4 i P5 1r a 6è 

1-10 OCTUBRE 90% 

Devolució del 50% del total de la 
quota d'inscripció 

11-20 OCTUBRE 70% 

21-31 OCTUBRE 50% 

NOVEMBRE 
Devolució del 50% del total de la 

inscripció 

DESEMBRE Devolució del 25% del total de la 
inscripció 

Devolució del 25% del total de la 
quota d'inscripció GENER 

FEBRER Devolució del 15% del total de la 
inscripció 

Devolució del 15% del total de la 
quota d'inscripció MARÇ 

ABRIL No hi ha devolució No hi ha devolució 
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En el cas que l’alumne/a assisteixi molts dies seguits sense dur la roba adequada s’informarà a la família.  
 
9 REGLAMENT DE RÈGIM INTERN 
 
Comportament correcte: 

− Assistir periòdicament a les sessions d’extraescolar esportiu. 

− Desenvolupar les tasques assignades pels monitors/es. 

− Mostrar una actitud activa i positiva al llarg de la sessió. 

− Respectar als monitors/es o tècnics/ques del Consell Esportiu. 

− Respectar als companys/es. 

− Respectar el material i les instal·lacions. 
 

Comportament incorrecte: 

− Faltar reiteradament a les sessions de multiesport i/o esports específics sense justificar la falta 
d’assistència. 

− Repetidament, no seguir les ordres assignades pels monitors/es. 

− No fer les tasques encomanades o fer-les impedint el correcte funcionament de la sessió. 

− Faltar el respecte als monitors/es de manera reiterada. 

− Repetidament, no respectar als companys/es, maltractar-los verbal o físicament. 

− No tenir cura o menysprear el material utilitzat i/o les instal·lacions de pràctica esportiva. 
 

Pel fet d’inscriure un alumne/a a l’Escola Multiesportiva, el pare, mare o representant legal accepta 
aquesta normativa. El Consell Esportiu del Pla de l’Estany es reserva el dret de prendre les mesures 
que consideri oportunes per garantir el correcte desenvolupament de les sessions de tots els grups 
d’activitat de l’Escola Multiesportiva.    
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