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INFORMACIÓ ESCOLA MULTIESPORTIVA CORNELLÀ 2015 - 2016 

 

LLOC I HORARI 

Gimnàs de l’Escola Torre Miranda 

C/ Almogàvers, s/n - 08940 - Cornellà de Llobregat 

Dijous de 17’00h a 18’30h. 

 

INSCRIPCIÓ i TRÀMITS 

La documentació necessària que heu de presentar per fer el tràmit de la inscripció i la 
corresponent tramitació de llicència és la següent: 
 

a) Formulari de sol·licitud de llicència (F-202). S’ha d’omplir amb totes les dades que es 
demanen i ha d’estar signada per l’usuari o pare/mare/tutor en el cas de ser menor d’edat. 

Podeu accedir a aquest document fent click aquí. 

b) Certificat mèdic esportiu (F-209). És un certificat obligatori en el qual un metge 
col·legiat acredita que l’esportista pot realitzar pràctica esportiva (no té cap malaltia que li 
impedeix realitzar aquest esport). És important que aparegui explícitament que el/la 
esportista pot realitzar Activitat Multiesportiva.  

Podeu accedir a aquest document fent click aquí.  

Ens serveix qualsevol metge col·legiat (inclòs el de capçalera) però us facilitem un llistat 
amb centres mèdics on poder realitzar aquesta revisió medica.  https://doctorfy.com/  

c) Còpia del certificat de discapacitat, on s’especifiqui el diagnòstic.  

Aquesta documentació només caldrà per a noves altes. 

d) Les quotes i comprovant de pagament seguiran les següents indicacions: 

 

 OPCIO QUOTA ANUAL 

 Inscripcions abans del 16 d’Octubre de 2015 

165€ - Preu per 1 entrenament setmanal: 

Matricula subvencionada + 165€ quota per temporada (setembre a juny). 

Inscripcions després del 16 d’Octubre de 2015 

195€ - Preu per 1 entrenament setmanal: 

30€ d’inscripció (matricula) + 165€ quota per temporada (setembre a juny). 

 

 OPCIO QUOTA TRIMESTRAL 

 Inscripcions abans del 16 d’Octubre de 2015 

Preu per 1 entrenament setmanal: 

57€ trimestrals amb matricula subvencionada. S’abonaran en les següents dates: 

 1r trimestre – abans del inici de l’activitat  

 2n trimestre – setmana del 14 al 18 de Desembre de 2015  

 3r trimestre – setmana del 14 al 18 de Març de 2016  

http://www.esportadaptat.cat/cms/images/15_16_temp/llicencies/f-202%20%28fitxa_llic%E8ncia%29%2015-16.doc
http://www.esportadaptat.cat/cms/images/14_15_temp/Llicencies/f-209_cmd%202014.doc
https://doctorfy.com/
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 Inscripcions després del 16 d’Octubre de 2015 

Preu per 1 entrenament setmanal: 

S’abonaran les següents quantitats en les següents dates: 

 1r trimestre – abans del inici de l’activitat  

  87€ (30€ matricula + 57€ quota trimestral) 

 2n trimestre – setmana del 14 al 18 de Desembre de 2015  

  57€ quota trimestral 

 3r trimestre – setmana del 14 al 18 de Març de 2016  

  57€ quota trimestral 

 Si es el primer any que participes: la quota trimestral es de 45 €  

 

En tot cas caldrà fer arribar el comprovant de pagament al monitor de l’activitat i avançar-lo per 
correu electrònic a escoles@esportadaptat.cat  

 El preu inclou: 

o Assegurança esportiva (llicència). 

o Cessió cadira esportiva per entrenaments. 

o Participació en activitats que organitza la FCEDF. 

o Descompte a la resta d’activitats que realitza la FCEDF durant tota la 
temporada (sortides handbike, estades esportives, campus estiu...). 

 

DESCOMPTES 

Esportistes novells (primera tramitació de llicència)  

Podran gaudir d’un 20% de descompte a aplicar sobre les quotes de pagament (no s’inclou 
descompte en el preu de matricula).  

Esportistes provinents del programa HospiSport 

Podran gaudir d’un 40% de descompte a aplicar sobre les quotes de pagament (no s’inclou 
descompte en el preu de matricula).  

 

FORMA DE PAGAMENT  

Haurà de ser mitjançant transferència bancària al número de compte corrent de la FCEDF. 
Cal portar el comprovant de pagament al monitor. 

Entitat: La Caixa (IBAN ES38) 

Compte bancari: 2100 – 3084 – 88 – 2200127592  

Concepte: EI Cornellà + nom i cognoms de l’usuari. 

 

 

 

 

 

mailto:escoles@esportadaptat.cat
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MÉS INFORMACIÓ: 

Federació Catalana d’Esports de persones amb Discapacitat Física (FCEDF) 

C/ Francesc Tàrrega, 48 baixos 

08027  Barcelona 

Telf. 93 340 92 00 

escoles@esportadaptat.cat  

info@esportadaptat.cat 

 

Federació Catalana Esportiva dels Paralítics Cerebrals (FECPC) 

Rbla. Guipúscoa, 23-25, 1r F 

08018 – Barcelona 

Telf. 93.308.02.28 

fecpc@fecpc.cat  
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