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XLI ESCOLES ESPORTIVES MUNICIPALS 2021/2022
Benvolgut/ benvolguda,
A continuació us detallem una sèrie d’informació i novetats referents a les Escoles
Esportives Municipals per aquesta temporada 2021/2022.
INSCRIPCIONS EEM 21/22
Aquest any, les inscripcions també es poden fer de forma online. A la web de
l’Ajuntament d’Ulldecona, trobareu l’enllaç per a formalitzar la inscripció a les EEM
21/22. Hi trobareu un formulari per a omplir, i un apartat per adjuntar el documents
necessaris per a realitzar la inscripció. https://ulldecona.cat/escoles-esportivesmunicipals/
Al ser el primer any que es realitza online, si teniu qualsevol dubte o problema al
realitzar-ho online, també tindreu l’opció de fer-ho presencialment com es feia
anteriorment.

Un cop realitzada la inscripció, s’acceptarà complir amb la Normativa Municipal de les
Escoles Esportives Municipals. (Aquesta la podreu consultar a la web
https://ulldecona.cat/
INFORMACIÓ ESPORTS OFERTATS EEM 21/22

HORARI: DIMARTS A DIVENDRES DE 16:30 A 17:20
4 SESSIONS SETMANALS
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HORARI: SEGONS ESPORTS ESCOLLITS
2 SESSIONS
SETMANALS PER CADA ESPORT ESCOLLIT

PAGAMENT MATRICULA I QUOTES EEM 21/22
Banc: 20 euros de matricula i 50% de la quota (Octubre) i 50% de la quota (Gener)
Els participants que faran el pagament per domiciliació bancaria. Us passarem el rebut
de la matricula i els rebuts de les quotes.
Efectiu: 20 euros de matricula i 50% de la quota (Octubre) i 50% de la quota (Gener)
Els participants que faran el pagament amb efectiu, heu de portar el 20 euros de la
matricula un cop heu fet la inscripció online . Més endavant us farem arribar el
document per a fer el pagament de les quotes assignades amb l’efectiu com el curs
passat.

Amb el pagament de 20 euros de matriculació a les EEM, també com el curs passat
tots els inscrits rebran un pack de material esportiu.
DURADA I HORARIS EEM 21/22

INFORMACIÓ GENERAL EEM 21/22
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INFORMACIÓ GENERAL ENTRENAMENTS I COMPETICIONS EEM 21/22
FORMACIÓ GRUPS ENTRENAMENTS EEM 21/22
Esports Individuals mínim 4 alumnes i un màxim de 12 alumnes per grup.
Esports d’equip mínim de 10 alumnes i un màxim de 12 alumnes per equip.
Les classes seran de 50 minuts per assegurar la neteja i desinfecció de tot el material
utilitzat a l’entrenament. L’organització de les EEM es reserva el dret de fer qualsevol
modificació d’horari.
Els grups d’entrenaments seguiran la normativa i els protocols relacionats amb la
covid-19.
Com l’any passat es portaran a terme les avaluacions trimestrals a cada alumne/a,
així com una avaluació final en acabar el curs. En aquestes avaluacions apareixeran les
valoracions dels tècnics esportius i els comentaris oportuns.
Com l’any passat, es crearan grups de WhatsApp per esports, per tal de poder
informar-vos.
FORMACIÓ EQUIPS COMPETICIONS EEM 21/22
Els participants inscrits a la modalitat en competició, podran participar a les
competicions dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya a nivell individual i per equips,
( a la modalitat d’equips s’inscriuran els equips per a la competició sempre amb un
mínim de 9, 10 jugadors per equip. A la competició, es seguiran tots els protocols dels
Jocs Esportius Escolars de Catalunya, adaptats a la normativa i protocols específics
relacionats amb la covid-19. Podeu consultar tota la informació a la web del CEM:
http://www.cemontsia.cat/
Com el passat curs podreu consultar tota la informació així com per poder expressar
les vostres opinions i recomanacions al grup de Facebook de les escoles esportives
municipals . També podreu consultar informació de les Escoles Esportives Municipals ,
del Pavelló Municipal d'Esports i informació esportiva general de la nostra població.
a la web https://ulldecona.cat/
Atentament,
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Equip Tècnic de la Regidoria d'Esports
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