
Pels nous  •  Pels qui dubten  •  Pels qui no saben que fer
Pels qui s'entreguen  •  Pels qui ja hi són

L’AMPA del Col·legi Sagrada Família Horta (www.ampasafahorta.org) és la 
responsable de gestionar i organitzar amb l’staff tècnic la pràctica de l’esport 
extraescolar, sense finalitat lucrativa, dintre de l’àmbit educatiu i de valors de 
la nostra escola. Per aquest proper curs 2012-2013 us proposem: 

BÀSQUET
Actualment és l’esport majoritari a l’escola, composat per equips 

masculins i femenins estem començant a ser considerats 

com una escola de referència a Barcelona.

HANDBOL 
Hem sigut escola de referència a nivell nacional durant molts anys

 i les noves generacions volen tornar a marcar època.

FUTBOL  SALA
Esport estrella dels últims anys i que està assolint les fites d’uns 

objectius ambiciosos, com assolir un nivell per estar en Federació. 

PATINATGE 
El nou esport de l’escola que amb dos anys de vida, 

ja té un projecte esportiu consolidat.

Tanmateix tenim en marxa un bloc on us podeu subscriure gratuïtament 

on anireu rebent informació de les activitats desenvolupades i de les extres.

www.ampasafahorta.org

COL·LEGI SAGRADA FAMÍLIA D’HORTA

als entrenaments i als partits durant tot el curs. 
En Patinatge hi hauran competicions oficials 
i de nivell.

REVISIO MÈDICA
Tots els jugadors hauran de passar una 
revisió mèdica per tal d’acreditar que són 
aptes per a la pràctica esportiva (obligatori 
a equips federats per poder obtenir la fitxa). 
La coordinació esportiva organitza aquesta 
revisió al centre durant el mes de setembre a 
un preu aproximat de 18’50 € (aquest import 
es cobrarà amb el primer trimestre). La revisió 
es pot fer de forma particular però haurà de 
lliurar l’autorització mèdica al coordinador 
esportiu abans del 22 de setembre per poder 
gestionar les fitxes. L’esportista no podrà 
iniciar la competició sense haver entregat 
prèviament l’informe de la revisió mèdica. 

INSCRIPCIO I BAIXES
El termini d’inscripció es del 11 al 22 de juny a 
la Secció Esportiva del col·legi.

Les baixes es deuran comunicar mínim 10 dies 
abans de finalitzar el trimestre, no s’acceptarà 
cap baixa sense motiu justificat ni es retornarà 
la quota del trimestre un cop ja començat. 
Les altes només es podran realitzar a l’inici 
de trimestre, màxim passada una setmana, 

per motius organitzatius i s’haurà d’abonar 
l’import íntegre del trimestre, encara que es 
pot gestionar amb antelació.

PREU
Per practicar l’esport extraescolar cal estar 
associat a l’AMPA SAFA-Horta i acreditar 
estar al corrent dels pagaments del rebuts 
d’esports del curs anterior. La quota de 
temporada pels associats i ex-alumnes és 
manté en 285€ en horari de tarda i 240€ en 
horari de migdia. Aquests imports s’abonaran 
mitjançant tres rebuts trimestrals de 95€ 
i 80€ respectivament, emesos a l’inici de 
cadascun. 

Per a les persones externes a l’escola (no 
associades a l’AMPA), la quota és de 324€, 
repartida en tres rebuts trimestrals de 108€.

La inscripció implica l’acceptació de les 
normes esmentades en aquest document.

Es farà una presentació de les diferents activitats 
a l’inici de curs on s’entregarà una circular amb 
més detalls sobre el desenvolupament de 
cadascuna d’elles.

Bàsquet
40%

Handbol
15%

Patinatge
15%

Futbol
30%

nens
65%

nenes
35%

EVOLUCIÓ INSCRIPCIONS

400

300

200

100

0
08-09 09-10 10-11 11-12

La inscripció implica l’acceptació de les consideracions anteriorment esmentades.



HORARI ACTIVITATS
Totes les activitats s’iniciaran oficialment la 
setmana del 17 de Setembre i finalitzaran 
amb l’acabament del curs en la setmana 
del 17 de Juny del 2013, tenint com a punt 
culminant la Diada de l’Esport, que es 
celebrarà a principis de Juny de 2013. Va 
dirigida a tots els alumnes des de 2n d’EP a 
2n de Batxillerat, a excepció del patinatge i 
esport de migdia.

Activitats de tarda: dos dies per setmana, de 
dilluns a divendres, en dos horaris: de 17’15 
a 18’30 hores (assignat amb preferència als 
nens més petits) i de 18’30 a 19’45 hores. 

Les portes d’accés al col·legi es tanquen a 
les 17’30 hores i s’obren a les 18’15 hores 
per recollir als nens de la primera franja. 
Es tornen a tancar a les 18’45 hores i es 
tornen a obrir a les 19’30 hores. Es prega a 
tothom que abandoni les instal·lacions del 
col·legi abans de tancar. Només els delegats 
poden romandre en el col·legi durant els 
entrenaments del seu equip. 

En cas de pluja, l’entrenament es realitzarà 
igualment adequant-se a espais coberts.

Patinatge, de forma voluntària donat que 
no hi ha competició regular, realitzarà 
entrenaments els dissabte (2 al mes –alterns-).

COMPOSICIÓ EQUIPS
S’organitza per categories establertes pel 
CEEB i les Federacions corresponents. Els 
equips de competició estan formats per un 
màxim de 12 jugadors encara que poden 
haver més nens inscrits però no podran 
competir. Els jugadors que han format part 
d’un equip durant el curs anterior tenen 
preferència a l’hora d’inscriure’s en el mateix 
equip, per les noves inscripcions es regirà 
per ordre d’inscripció. En el cas que estigui 

coberta una categoria de bàsquet i handbol 
es podrà obrir un segon equip de futbol sala.
El patinatge s’organitza per nivells i no per 
edat, no obstant en cas de molta diferència 
d’edat es podrà canviar a un altre grup inferior.

EQUIPAMENT
És obligatòria la uniformitat oficial per 
a representar al col·legi en els partits de 
competició oficial: samarreta blanca i 
pantalons blaus oficials, mitjons blancs i 
xandall del col·legi. El segon equipament: 
samarreta blava (la resta és la del primer 
equipament) és obligatòria en Federació per 
bàsquet.

Per patinatge s’ha de disposar del Mallot oficial 
del col·legi, així com dels corresponents 
patins (es detallarà a la reunió informativa 
de setembre). En cas d’alguna exhibició i de 
la Diada de l’Esport, es requerirà la compra 
d’algun complement per poder realitzar 
l’activitat.

A partir d’aquest curs les noves estampacions 
hauran de tindre el mateix format per 
mantindré la uniformitat: Nº Jugador (darrera 
i davant),  logo SAFA Horta (darrera) a sobre 
del nº i tipus de lletra i tamany determinats, 
en coneixement de l’empresa d’estampació i 
que paga l’AMPA.

COMPETICIÓ
La competició oficial (tots els equips a partir 
de 3r EP excepte patinatge) està organitzada 
pel CEEB i les corresponents Federacions. Els 
partits a casa es juguen dissabte al matí i a 
camp contrari es juguen el dia i a l’hora que té 
determinat l’equip amfitrió. És responsabilitat 
dels pares el desplaçament dels seus fills/es 
als partits fora del col·legi.

Pel bon funcionament dels equips es requereix 
el compromís total dels jugadors per assistir 

INSCRIPCIO ESPORT 
EXTRAESCOLAR 2012-2013

Si us plau, ompliu les següents dades amb lletra majúscula, adjunteu dues fotografies tamany carnet, amb 
còpia del rebut de l’AMPA del 2011 i entregueu-lo a la secció esportiva abans del proper 22 de Juny.

A omplir per la secció esportiva en rebre la fitxa

Data entrega i lloc __ / __ / ____   

Esport  Handbol  Bàsquet  Futbol-Sala   Patinatge

Categoria actual ..................................................................................................................

Dades de l’alumne Opció:  Alumne Escola  Alumne Extern    Ex-Alumne

Nom ........................................................................................................................................

1er cognom ....................................... 2on cognom ....................................................

DNI ....................................................... Data de naixement __ / __ / ____

Curs que farà en 2012-13 .................................................................................................

Nº Tarjeta Sanitària .............................................................................................................

voleu fer la revisió mèdica 
obligatòria al col·legi?  SI  No

Si ja ha estava inscrit el curs anterior a Esports, només posar les dades que canviïn.

Domicili Domicili .........................................................................................nº............ pis ..............

Localitat ....................................................................... Codi Postal .............................

Dades dels pares Nom mare .............................................................................................................................

tel. contacte ................................ mail ......................................................................

 subscriure bloc Ampa? (gratuit)  SI  No  Ja estic

Nom pare ..............................................................................................................................

tel. contacte ................................ mail ......................................................................

 subscriure bloc Ampa? (gratuit)  SI  No  Ja estic

Domicili.................................................................................. nº............ pis ..............

Localitat ....................................................................... Codi Postal .............................

Dades bancàries Núm. compte CCC (20 dígits) _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Titular del compte .................................................................DNI ....................................

Amb la signatura d’aquest full d’inscripció, els pares o tutors autoritzen a publicar les fotos i vídeos dels equips en els mitjans 
de comunicació del col·legi i Ampa per a la promoció de l’esport extraescolar. Les dades facilitades queden protegides i 
seran únicament utilitzades per a l’esport extraescolar.
Les dades facilitades es tractaran amb la més estricta confidencialitat i en compliment del que disposa la normativa sobre 
protecció de dades, us informem que les dades facilitades s’incorporaran a un fitxer informàtic propietat de l’AMPA Safa-Horta 
de Barcelona. De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal podeu exercir els 
drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les dades facilitades, a través de l’AMPA Oberta en horari d’atenció al 
públic, o bé mitjançant correu electrònic dirigit a info@ampasafahorta.org

FITXA A ENTREGAR
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Signatura:


