
DESCOBRIM L’ESPORT 

Primària 

PRE INSCRIPCIÓ    2019·2020 
 

 

 

DANSA URBANA:  GRUP 1:   P4, P5, 1r i 2n (DM i DJ de 17.30 a 18.30h)  

GRUP 2:   3r, 4t, 5è i 6è  (DM i DJ de 18.30 a 19.30h)  

Tots al pavelló del Parc del Saladar. (Depenent dels grups, hi ha possibilitats de canvi d’horari).  
 

TENNIS TAULA: Des de 3r, fins a 6è de primària. Dimecres de 18 a 19.30 hores al Pavelló de 

l’Institut d’Alcarràs.  
 

PROGRAMA “NEREU” (Activitat Física Saludable): Des de 1r, fins a 6è de Primària. Dilluns, 

dimecres i divendres de 17.00 a 18.00 hores, al Pavelló Poliesportiu d’Alcarràs.  
 

ACTIVITATS A LA NATURA (rocòdrom, senderisme, curses d’orientació, BTT,...): Des de 3r, fins a 

6è de Primària. Divendres, de 17 a 18.30 hores, en diferents indrets i instal·lacions municipals, tot 

i que el local de l’Aspardenya d’Alcarràs serà la base de l’activitat. 
 

INICIACIÓ A L’ATLETISME/CROS (activitat exterior): Des de 1r, fins a 6è de primària. Divendres 

de 17.30 a 19.00 hores al davant del Pavelló Poliesportiu d’Alcarràs.  

 

La resta d’activitats proposades fins fa poc i que aquest curs ja no en fem promoció, les podeu trobar 

directament a cada respectiu CLUB esportiu municipal. En cas de dubte, sempre ens podeu fer la 

consulta. 

 

1.- DIES I HORARIS: Inicialment cada activitat ja te definits els dies i horaris, tot i que sempre 

es pot parlar de la possibilitat de canvi en funció d’altres coincidències. Es demana per tant  

MÀXIMA AGILITAT a l’hora de fer la PRE INSCRIPCIÓ, per tal de poder concretar els horaris 

definitius i les instal·lacions de cada activitat, el més aviat possible. 

 

2.- PREUS: Veure al dors. Un cop fets els pagaments, no es farà cap devolució. En el cas de 

retornar un rebut, el client haurà d’assumir les despeses bancàries del mateix i la quota 

pendent, havent de fer l’esmentat pagament en efectiu en la mateixa oficina del PME d’Alcarràs 

abans de 10 dies de la data de la devolució. 

    

3.- PRE INSCRIPCIONS: Tots/es els/les interessats/des TRUQUEU PER TELÈFON a l’oficina del PATRONAT 

MUNICIPAL D’ESPORTS D’ALCARRÀS (de dilluns a divendres de 10 a 13.30 h i de 16 a 18.30 hores) 

abans del proper dijous 26 de setembre de 2019, indicant activitat/s, nom, edat i telèfons de 

l’esportista. 

 

 

PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS D’ALCARRÀS     973 791763 

 

 



 

DESCOBRIM L’ESPORT 

Secundària 

PRE INSCRIPCIÓ    2019·2020 

 
 

TENNIS TAULA: Divendres de 18 a 19.30 hores al Pavelló de l’Institut d’Alcarràs. 
 

ESCACS: Dimecres, de 15.30 a 17.30h (Víctor Anguiano), a l’IES Alcarràs. 

 

BTT, bicicleta tot terreny (activitat exterior): Dijous, de 15.30 a 17.30h (Ignasi Guitart). 

 

DANSA URBANA: Divendres de 18 a 19.30 hores al Pavelló del Parc del Saldar (Ester Ramírez). 
 

ACTIVITATS A LA NATURA (rocòdrom, senderisme, curses d’orientació, ...): Divendres, de 17 a 

18.30 hores, en diferents indrets i instal·lacions municipals, tot i que el local de l’Aspardenya 

d’Alcarràs serà la base de l’activitat. 
   

INICIACIÓ A L’ATLETISME/CROS (activitat exterior): Dimecres de 17.30 a 19.00 hores al davant del 

Pavelló Poliesportiu d’Alcarràs.  

                                                                                                 

La resta d’activitats proposades fins fa poc i que aquest curs ja no en fem promoció, les podeu trobar 

directament a cada respectiu CLUB esportiu municipal. En cas de dubte, sempre ens podeu fer la 

consulta. 

 

1.- DIES I HORARIS: Inicialment cada activitat ja te definits els dies i horaris, tot i que sempre 

es pot parlar de la possibilitat de canvi en funció d’altres coincidències. Es demana per tant  

MÀXIMA AGILITAT a l’hora de fer la PRE INSCRIPCIÓ, per tal de poder concretar els horaris 

definitius i les instal·lacions de cada activitat, el més aviat possible. 

 

2.- PREUS: Veure al dors. Un cop fets els pagaments, no es farà cap devolució. En el cas de 

retornar un rebut, el client haurà d’assumir les despeses bancàries del mateix i la quota 

pendent, havent de fer l’esmentat pagament en efectiu en la mateixa oficina del PME d’Alcarràs 

abans de 10 dies de la data de la devolució. 

    

3.- PRE INSCRIPCIONS: Tots/es els/les interessats/des TRUQUEU PER TELÈFON a l’oficina del PATRONAT 

MUNICIPAL D’ESPORTS D’ALCARRÀS (de dilluns a divendres de 10 a 13.30 h i de 16 a 18.30 hores) 

abans del proper dijous 26 de setembre de 2019, indicant activitat/s, nom, edat i telèfons de 

l’esportista. 

 

 

PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS D’ALCARRÀS     973 791763 

 

 



FEM ESPORT adults  
curs  2019 · 2020 

GIMNÀSTICA TERAPÈUTICA:   Dilluns i Dimecres de 16 a 17 hores.      
                                          Dimarts i Dijous de 9.30 a 10.30 hores.      
 

ZUMBA:  Dilluns i Dimecres de 19 a 20 hores. (Pavelló Parc Saladar)     

   Dimarts i Dijous de 21 a 22 hores. (Pavelló Parc Saladar)     
 

ZUMBA STEP:  Dimarts i Dijous de 20 a 21 hores. (Pavelló Parc Saladar)     
 

TONO - CARDIO:  Dimecres i Divendres de 9.30 a 10.30 hores.      

Dimarts i Dijous de 15 a 16 hores.       

     Dilluns i Dimecres de 20 a 21 hores. (Pavelló Parc Saladar)    
 

ENTRENAMENT FUNCIONAL:  Dimecres i Divendres de 7 a 8 hores.      

    Dimarts i Dijous de 19 a 20 hores. 
Dimarts i Dijous de 20 a 21 hores.      

            Dimarts i Dijous de 21 a 22 hores.                                       
 

CYCLING: Dimarts i Dijous de 7 a 8 hores.         

Dimarts i Dijous de 9.30 a 10.30 hores.        

Dilluns i Dimecres de 15 a 16 hores.        
        Dilluns i Dimecres de 19 a 20 hores.        

        Dilluns i Dimecres de 20 a 21 hores.        
        Dilluns i Dimecres de 21 a 22 hores.        

        Dimarts i Dijous de 19 a 20 hores.        
                  Dimarts i Dijous de 20 a 21 hores.        

        Dimarts i Dijous de 21 a 22 hores.        
 

TREBALL AMB SUSPENSIÓ TRX + GAC’s:  Dilluns i Dimecres de 19 a 20 hores.                                                  

       Dilluns i Dimecres de 20 a 21 hores. 
 

IOGA:   Divendres de 19 a 20.30 hores (Pavelló Comtes Torregrossa)     
 

TÈCNIQUES HIPOPRESSIVES – ESQUENA SANA: Dilluns i Dimecres de 19 a 20 hores. (Penya Barça)  
 

PILATES:   Dilluns i Dimecres de 20 a 21 hores. (Penya Barça)       
    

NANBUDO:  Dimarts i Dijous de 19.30 a 21.00 h (Pavelló Comtes Torregrossa) 30€/mes.   
 

PREUS:  Matricula:   24 €/any  (assegurança esportiva obligatòria inclosa). 

Quota trimestral:    27 €/mes  

Quota d’un mes: 33 €/mes 
Quota segona activitat:   8 €/mes 

  Quota Jubilats:  12 €/mes (+65 ANYS). 
 

Es cobraran per TRIMESTRES: (exemple quota anual per una activitat normal) 
 

1r: Matricula + OCT + NOV + DES: 105€ 

2n: GEN + FEB + MRÇ:       81€  3er: ABR + MIG + JNY:    81€ 
 

  Un cop fets els pagaments, no es farà cap devolució. En el cas de retornar un rebut, el client haurà d’assumir les  

                          despeses bancàries del mateix i la quota pendent, havent de fer l’esmentat pagament en efectiu en la mateixa  

                          oficina del PME d’Alcarràs abans de 10 dies de la data de la devolució. 
  

DESCOMPTES FAMILIARS: (Els descomptes s’aplicaran seguint l’ordre cronològic de cada membre familiar). 
El 3er membre d’una mateixa unitat familiar tindrà un 20% de descompte en la quota mensual. 

El 4rt membre d’una mateixa unitat familiar tindrà un 50% de descompte en la quota mensual. 

El 5è membre d’una mateixa unitat familiar tindrà el 100% de descompte en la quota mensual. 
 

INSCRIPCIONS: Al Patronat Municipal d’Esports d’Alcarràs, de dilluns a divendres, de 10 a 13.30 hores i de 16 a 18.30 hores. 

Per més informació, podeu trucar al Telèfon 973 79 17 63.  
 

NOTA: Tots els grups iniciaran el treball a partir de l’01/10/2019, sempre i quan, hi hagin 10 inscrits de base per grup. El curs 

s’acabarà el 19/06/2020 i durant el curs es seguirà normalment el calendari escolar. Per donar-se de baixa cal enviar un correu 

electrònic a esports@alcarras.cat o omplir una butlleta de baixa directament a l’oficina del PME Alcarràs.   
 

PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS D’ALCARRÀS     973 791763 

 
 

mailto:esports@alcarras.cat

