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Benvolguts pares/mares: 
 

Us oferim la possibilitat que el vostre fill/a s’incorpori o segueixi formant part de la nostra 

associació en qualsevol de les nostres activitats esportives que, per al curs vinent, oferirem a tots els 

alumnes de l’escola i d’altres d’arreu del barri. Intentem aconseguir amb la pràctica esportiva els 

següents objectius: 
 

1. Proporcionar els nois i noies de l’escola Arrels i del barri del Congrés la possibilitat de 
practicar esport. 

2. Contribuir a l’educació integral dels nois i noies mitjançant els valors de l’esport, no 
solament a nivell físic, també a nivell psicològic. 

3. Afavorir les relacions personals entre els nois/es de l’escola i amb els del barri a través de la 
pràctica d’activitat física de manera col·lectiva o individual de forma integradora i inclusiva. 

4. Col·laborar amb l’escola Arrels, el barri del Congrés o d’altres entitats o escoles a través de 
la nostra tasca esportiva. 

5. Educar en els hàbits saludables i cívics a través de la pràctica esportiva. 
 
 

Com cada any hem demanat l’homologació de les nostres activitats per a que si, ens la concedeixen, 
les famílies interessades puguin demanar els ajuts. 

 

Per formalitzar per primera vegada o renovar la vostra inscripció a alguna d’aquestes activitats, 
empleneu el formulari amb totes les dades indicant correctament l’activitat o activitats. Fins el 30m de 
juny. 

 
Si voleu provar alguna de les activitats consulteu la disponibilitat al correu 
aearrelscongres@gmail.com 

 
 

TOTES LES NOSTRES ACTIVITATS DE LA TEMPORADA VINENT COMENÇARAN A PARTIR DEL 20 DE 
SETEMBRE. 

 

Per formalitzar la inscripció accediu al formulari en el següent enllaç: 

FORMULARI INSCRIPCIÓ TEMPORADA 21/22 
 

Per qualsevol dubte o aclariment us podeu dirigir a en Sergio Reboiro, coordinador de l’AE Arrels 
Congrés, enviar un e-mail al correu aearrelscongres@gmail.com o podeu visitar la nostra web 
www.aearrelscongres.es 

Moltes gràcies per la vostra atenció. 
 
 

Junta AE Arrels Congrés 

mailto:aearrelscongres@gmail.com
https://aearrelscongres.playoffinformatica.com/Preinscripcio.php?idConfiguracioFormulariColegi=8
mailto:aearrelscongres@gmail.com
http://www.aearrelscongres.es/
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BÀSQUET 

Activitat amb més de deu anys d’experiència i arrelada a l’escola. Atenem i treballem amb 

diferents nivells d’aprenentatge i en qualsevol de les edats especificades en el quadre d’entrenaments,  

des d’iniciació a perfeccionament. Entrenadors/es titulats i /o amb experiència en la dinamització i 

instrucció de nois i noies en l’esport del bàsquet. 

QUOTA: 35€ mensuals, de setembre a juny (quota pendent de confirmació i d’aprovació en assemblea 

de socis). 

ENTRENAMENTS: de dilluns a dijous als patis La Salle Congrés (mirar quadre per edats). Recollim els 

nois/es al pati de l’escola Arrels i els acompanyem fins el pati de La Salle. 

EDATS: de 5 a 23 anys, de l’escola Arrels o d’altres. 

COMPETICIONS: organitzades pel Consell Escolar de Barcelona (CEEB) es juguen divendres tarda o 

dissabtes matí, a partir de 6 anys (Recreatives), a partir de 8 anys (lligues regulars). 

INICI: a partir de dilluns 16 de setembre. 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE: 

1. Es formaran equips de mínim 8 jugadors/es (en equips amb competició oficial). 

2. S’intentarà formar equips per categories i sexes, aspecte condicionat per la inscripció i 

que cap nen/a quedi sense equip. 

3. Si un equip queda cobert (12 jugadors/es), s’admetran inscripcions per a formar un 

altre equip de la mateixa categoria. 

4. Es necessària la col·laboració de pares/mares per fer funcions de delegat/da en cada 

equip, per a una millor organització. 

5. Cada jugador/a rebrà l’equipació sense cost addicional per jugar els partits (samarreta i 

pantalons). 

6. Un cop començada l’activitat no es pot donar de baixa. 

 
 HORARIS D’ENTRENAMENTS BÀSQUET TEMPORADA 2021-22* 

 

  DIES D'ACTIVITAT 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS 

BASQUET      

20016-2014 MIXT (P5, 1r i 2n EP) 17-18:30     

2013-2012 MIXT (3r i 4t EP) 17-18:30     

2011 MIXT (5è EP) 17-18:30     

2010 MIXT (6è EP) 17-18:30     

2009-2008 MASCULI (1r i 2n ESO) 18:30-19:30     

2009-2008 FEMENI (1r i 2n ESO) 18:30-19:30     

2007-2006 FEMENI (3r i 4t ESO) 19:30-20:30     

2007-2006 MASCULI (3r i 4t ESO) 19:30-20:30     

      

 

*Aquests horaris i grups són segons els equips de la temporada 20/21, podrien variar en funció de la 

inscripció de la temporada 20/21 en cada categoria. En cap cas són definitius!! 
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TENNIS TAULA 
Modalitat amb més de 10 anys d’experiència. Dirigida a qualsevol nivell de pràctica dintre de les 

edats proposades. Entrenadors/es titulats i /o amb experiència en la dinamització i instrucció de nois i 

noies en l’esport del tennis taula. 

QUOTA: 23€ mensuals de setembre a juny (quota pendent de confirmació i d’aprovació en assemblea de 

socis). 

ENTRENAMENTS: dijous de 17’15h a 18’15h a La Salle Congrés 

EDATS: a partir de 9 anys, de l’escola Arrels o d’altres. 

COMPETICIONS: organitzades pel Consell Escolar de Barcelona (CEEB). 

INICI: a partir de dijous 23 de setembre. 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE: 

1. Grups de màxim 10 jugadors/es. En cas d’haver-hi més demanda es valorarà la possibilitat 

d’ampliar l’horari o formar un altre grup. 

2. No cal tenir raqueta, la facilitem nosaltres. 

3. Cada jugador/a rebrà l’equipació sense cost addicional per jugar els partits (samarreta i 

pantalons). 

4. Un cop començada l’activitat no es pot donar de baixa. 

JUDO 

Dirigida a qualsevol nivell de pràctica dintre de les edats proposades. Entrenadors/es titulats i 

/o amb experiència en la dinamització i instrucció de nois i noies en l’esport del judo.. 

QUOTA: 35€ mensuals de setembre a juny (quota pendent de confirmació i d’aprovació en assemblea de 

socis). 

ENTRENAMENTS: dilluns i dimecres de 17h a 18’30h (iniciats o 3r de Primària), de 18’30h a 19’30h (4t 

de Primària endavant), l’activitat es realitza al gimnàs de La Salle Congrés . Recollim els nois/es al pati 

de l’escola Arrels i els acompanyem fins el pati de La Salle. 

EDATS: a partir de 5 anys, de l’escola Arrels o 

d’altres. COMPETICIONS: internes o 

organitzades pel CEEB. INICI: a partir de dilluns 

20 de setembre. 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE: 

1. No cal tenir Kimono. El proporcionem nosaltres. 

2. Un cop començada l’activitat no es pot donar de baixa. 

 
ANY DE NAIXEMENT DIA HORA 

2016/15/14/13 (P5,1r, 2n, 3r EP) 
 

Dilluns i dimecres 
17’30h a 18’15h 

2012/11/10/ (4t, 5è, 6è EP) 
2009/08/07/06 (ESO) 

18’30h a 19’30h 
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HIP HOP 
Activitat on es combina el sentit rítmic, l’expressió corporal, la dansa (diferents estils) i 

l’activitat física, que contribueix al desenvolupament físic dels nois i noies des de la vessant més 

artística. 

QUOTA: 23€ mensuals de setembre a juny (quota pendent de confirmació i d’aprovació en assemblea de socis). 
 

ENTRENAMENTS: dijous, veure quadre d’horaris i edats. Es realitza al gimnàs de La Salle Congrés. 

EDATS: de 5 a 16 anys, de l’escola Arrels o d’altres. 

INICI: dijous 23 de setembre. 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE: 

1. Grups de 12-14 esportistes (flexibilitat en funció de la inscripció). 

2. Si hi ha prou esportistes es contemplarà la possibilitat de fer un segon grup 

3. Un cop començada l’activitat no es pot donar de baixa 
 

ANY DE NAIXEMENT DIA HORA 

2016/15/14/13 (P5,1r, 2n, 
3r EP) 

 
 

Dijous 

17 a 18’15h 

2012/11/10/ (4t, 5è, 6è EP) 17 a 18’30h 

2009/08/07/06 (ESO)  

*Aquests horaris i grups son segons el grup de la temporada 18/19, podrien variar en funció de la inscripció de la 
temporada 19/20 en cada categoria. En funció de les edats dels inscrits es podran formar els grups. 

 
 

PÀDEL 
Activitat que iniciem com a novetat la temporada vinent. Esport de raqueta amb molt de 

seguiment els darrers anys i que volem apropar als nois i noies de l’escola i del barri. 

QUOTA: 26€ mensuals (per dia a la setmana), de setembre a juny (quota pendent de confirmació i 

 d’aprovació en assemblea de socis). 

ENTRENAMENTS: pistes de pàdel el Tenis Meridiana, Can Ros 26. 

Dilluns, dimarts o dijous de 17’30h a 18’30h. (pendents de confirmació) 

Dimecres de 13’30h a 14’30h (només per nois/es d’ESO). 

EDATS: de 9 a 16 anys (4t d’EP a 4t d’ESO), de l’escola Arrels o d’altres. 

COMPETICIONS: de moment no hi hauran. 

INICI: a partir de dilluns 20 de setembre. 

ASPECTES A TENIR EN COMPTE: 

1. No cal tenir pala, el material (pala i pilotes) està inclòs. 

2. Grups de 5-6 esportistes (mínim 4 per formar un grup). 

3. Els acompanyarem a la instal·lació. 
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SERVEI DE CUSTÒDIA-DEURES. 

Com anem fent durant aquestes últimes temporades, oferim la possibilitat de que els nois i 

noies que tenen entrenaments o activitat a partir de les 18h i no els pugueu venir a buscar a les 17h, 

estiguin durant aquest temps fent deures en un espai habilitat a La Salle, amb una persona vigilant-los. 

Si hi esteu interessats marqueu l’opció al formulari d’inscripció. Malauradament no podem seguir 

oferint-la de manera gratuïta. 

QUOTA: 5€ mensuals per un dia. 8€ mensuals 2 dies. 

Només poden aprofitar-se d’aquest espai qui estigui apuntat en una de les nostres activitats. 
 
 

NOTA: L’organització i horaris d’aquestes activitats depèn en gran mesura de les inscripcions que 

rebem, reservant-nos el dret d’anul·lar-les i/o modificar-les segons la quantitat d’esportistes 

apuntats. 


