
ESPORT SAFA HORTA
NORMATIVA 

TEMPORADA 2017-18

El període d’entrega de NOVES inscripcions, serà del 29 de maig al 09 de juny
a la Secció Esportiva de 17h a 19h.
Els esportistes que ja estan en actiu només caldrà que aportin els documents
necessaris, segons disciplina i competició abans del 01 de setembre.
REQUISITS 
L’accés a l’activitat és oberta a tots els alumnes. És imprescindible ser soci de
l´AMPA en actiu.
DOCUMENTS NECESSARIS
Abans del 09 de juny caldrà presentar a la Secció Esportiva de l’AMPA la se-
güent documentació: 

- Carnet AMPA o rebut bancari 
Podeu presentar el Carnet de l´AMPA o  rebut bancari conforme s’està al
corrent del pagament de la quota anual de soci. 

- Formulari d’inscripció de la disciplina 
Cal omplir amb lletra MAJÚSCULA i clara, signar el formulari d’inscripció
per a l’activitat esportiva que es vol desenvolupar i entregar-lo a la Sec-
ció Esportiva. Trobareu aquest formulari a la Secció Esportiva o al blog
ampasafahorta.org

- Certificat mèdic (a presentar abans del 1 de setembre) 
L’esportista ha de passar una revisió mèdica obligatòria que certifiqui que
és apte per a l’esport. La periodicitat del certificat dependrà de l’esport i
anirà en funció de la exigència de la competició.

- Fotocòpia DNI (ambdues cares) 
Hauran d’entregar fotocòpia del DNI tots els que en tinguin i comencin
l´activitat per primer cop i els que obtinguin el document per primera ve-
gada i  no s’hagi presentat a la temporada anterior. 

- Una fotografia Carnet (tots els jugadors)
La fotografia tipus carnet també és necessària per tal de gestionar 
la fitxa federativa i/o CEEB.

INSCRIPCIÓ A L’ACTIVITAT
A partir del 10 de juliol es passarà rebut bancari en concepte d’ inscripció per un
import de 40 euros.
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HORARIS
Els entrenaments oficialment coincideixen amb l´inici i el final de cada curs escolar.
Al juny s’informarà dels horaris d’entrenament i la segona setmana de setembre es
publicaran al blog els horaris i l´assignació de pistes definitives per a entrenaments.
En cas de pluja l´entrenament es fa sempre a llocs sota cobert o es fan activitats a la
Sala d´Audiovisuals. 
Al setembre es farà reunió informativa amb el coordinador de cada disciplina.
Els pares i familiars podran accedir al pati de l’escola quinze minuts abans de finalit-
zar l´entrenament. En cas d’entrenament a segona hora els jugadors no poden que-
dar-se al pati de l’escola ni als vestidors. No es podrà canviar unilateralment els
horaris d´entrenament un cop establerts. Serà necessari un acord unànime per part
de tots els pares dels alumnes afectats. 
cOnDIcIOnS 
La quota total és per a tota la temporada i és la suma del preu de la inscripció més la
quota anual. Es facilita el pagament de la quota anual en tres terminis,  al mesos de
novembre, febrer i abril. 
No inclou despeses del Certificat Mèdic necessari ni de la roba esportiva. 
Si no es pot mantenir o crear un equip, el jugador/a podrà optar per entrenar sense
poder competir o bé recuperar els diners ja pagats i donar-se de baixa. 
Abans del 09 de juny s’hauran de liquidar imports de rebuts pendents de cobrament o
retornats.  
La baixa anticipada no eximeix del pagament del cost de tota la temporada. 
En cas de baixa per lesió s’haurà de presentar el certificat mèdic corresponent i es
retornarà la part proporcional de la quota sempre que la baixa sigui major a tres
mesos consecutius. 
Els pares informaran a la Secció Esportiva de les lesions que es produeixen. 
InFORMAcIOnS
conducta dels esportistes 
És obligatori comunicar a l’entrenador, amb la màxima antelació possible, la no assis-
tència a un entrenament o partit. 
La Secció Esportiva podrà tramitar unilateralment la baixa immediata d’un esportista
per conducta inadequada considerada com a greu (falta de respecte cap a com-
panys, entrenador, ...)
Les sancions econòmiques per circumstàncies esportives seran assumides per
AMPA. Per contra, si són fruit de mala conducta personal, aniran a càrrec de l’infrac-
tor. 
conducta dels pares i espectadors 
Hauran de respectar a tots els nens/es de l’equip, al equip  rival, a l’estament arbitral i
les decisions dels jurats en competicions.   En cas de sanció derivada per incidents
aniran sempre a càrrec de l´infractor, sigui pare, mare, familiar o entrenador. 
Disposeu de més informació al Decàleg de Bones Maneres pel que fa als jugadors i
de les recomanacions als pares de jugadors aprovats en l´Assemblea del 2014 i que
podeu demanar a l´AMPA. 



BÀSQUET
nORMATIvA TEMPORADA 2017-18

L’activitat de bàsquet al SAFA s’organitza en funció de l’edat del nen, s’establei-
xen les següents categories:

cOMPOSIcIó D’EQUIPS 
Els nous equips tindran un mínim de deu jugadors i un màxim de dotze. 
Si no s’acompleixen aquestes condicions no es garanteix la formació d’equip, tot
i que s’estudiarà cada cas concret i de manera preferent es facilitarà el manteni-
ment d’equips ja existents. 
Si a primers d’octubre, abans d´iniciar les competicions, no es pot formar un
equip per manca de nens, l’esportista haurà de decidir entre poder entrenar
sense competir o renunciar a la plaça i recuperar els diners abonats fins el mo-
ment.
Els nois/es, formaran equip amb la categoria que correspon per edat, amb l’op-
ció de poder formar part de l’equip de categoria superior a requeriment del res-
ponsable esportiu. 

2010 Escola 
2009 Premini 1er any
2008 Premini 2on any
2007 Mini 1er any
2006 Mini 2on any
2005 Preinfantil
2004 Infantil 

2003-2002 Cadet  
2001-2000-1999 Junior 



cOMPETIcIó
AMPA informarà dels calendaris dels partits als pares a través dels delegats
d´equip fent servir els grups de comunicació existents de cada equip. 
Els partits a casa es juguen els dissabtes pel matí o diumenges en cas de juve-
nils, excepte els partits ajornats per pluja o altres circumstàncies. 
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 als entrenaments i als partits durant tot el curs.  
EQUIPAMEnT ESPORTIU 
A nivell d’entrenaments, els jugadors han de venir amb roba esportiva i calçat
adequat.
Tots els jugadors hauran de disposar de les dues equipacions oficials de partit.
S’informarà dels canvis d’equipació i del sistema de comanda al mes juny.

PREU AcTIvITAT 
Detallem els costos de l’activitat de bàsquet per a 2017 -2018: 

                                                                       FEDERAT
                                                     SOcI AMPA         nO SOcI AMPA

Inscripció                              40,00,-€               40,00,-€                 juliol

Primer termini                      110,00,-€             160,00,-€                novembre

Segon termini                        80,00,-€               80,00,-€                 febrer

Tercer termini                         80,00,-€               80,00,-€                 abril

Quota Total                          310,00,-€             360,00,-€                    

Per a qualsevol informació o aclariment 
Secció Esportiva de dilluns a divendres de 17h a 19h

esports@ampasafahorta.org


