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ACTIVITATS DE L’ASSOCIACIÓ ESPORTIVA ESCOLAR INS ICÀRIA
CURS 2019-20
L’associació (AEE) té com a objectiu general el foment de la pràctica esportiva dels alumnes de
l’Institut Icària i d’altres persones relacionades amb la comunitat educativa (ex-alumnes,
professors, pares, germans, etc.).La presidenta és la directora de l'Institut, el secretari és un
pare de l’associació, el coordinador i tresorer és un dels professors del centre.
L’AEE possibilita la integració de la vela lleugera a l’assignatura d’educació física de l’Institut
Icària, organitza les activitats esportives extraescolars de l’Institut i realitza altres activitats per
a la resta de socis. Us presentem a continuació les activitats esportives organitzades per l’AEE
de cara al proper curs 2019-20 .
Tots els participants han de ser socis, la quota anual és de 20 euros per família.
VELA ESCOLAR: Per a alumnes des de 2n d’ ESO fins a 1r de Batxillerat. Només el
professorat d’Educació Física pot fer les inscripcions amb els alumnes a l’inici del curs.
VELA LLEUGERA EXTRAESCOLAR: Oberta a tot l’alumnat els dimecres a la tarda. El preu no
inclou l’assegurança de la Federació Catalana de Vela (entre 8 i 10 € anuals). Es fan 44h
anuals repartides en tres trimestres
WINDSURF INICIACIÓ I PERFECCIONAMENT de 12 a 23 anys: Obert a tothom. No cal tenir
cap nivell de navegació. L’objectiu és formar-se en aquesta modalitat. Qui vulgui podrà competir
en les regates mensuals del CMV. El preu no inclou l’assegurança de la Federació Catalana de
Vela per tot el curs (entre 8 i 10 € anuals). L’horari de l’activitat és un o dies per setmana. . Les
activitats comencen el 16 de setembre de 2019 i finalitzen el 19 de juny de 2020.
WINDSURF REGATES de 12 a 23 anys: L’objectiu és que els/les alumnes participin en les
regates de nivell iniciació o Techno Plus que organitza la Federació Catalana de Vela. Han de
tenir material propi. Preferiblement haurien d’entrenar dues tardes per setmana. Es convocarà
una reunió informativa per a les famílies a principis de setembre. Les activitats comencen el 16
de setembre de 2019 i finalitzen el 19 de juny de 2020.
WINDSURF INFANTIL de 8 a 11 anys: Per nenes i nenes de Educació Primària, que vulguin
aprendre a navegar en Windsurf . És un nivell d’iniciació. Les activitats es desenvolupen en
dimecres de 17,15 a 18,45h al setembre, octubre, abril maig i juny i en dissabtes o diumenges
novembre, desembre, gener, febrer i març. Les activitats comencen el 16 de setembre de 2019
i finalitzen el 19 de juny de 2020. Es pot combinar dimecres tarda amb dissabtes/ diumenges.
Activitat directament subvencionada amb descompte trimestral per l’Ajuntament de Barcelona.
VELA LLEUGERA o CREUER o WINDSURF ADULTS: Oberta a tots els pares, mares i
professorat i adults que es vulguin fer socis. El preu no inclou l’assegurança de la Federació
Catalana de Vela (10 € anuals aprox.). Un dia a la setmana dijous Les activitats s’inicien el 30
de setembre de 2019.
PÀDEL: Obert a tothom. Dues hores per setmana en dos dies. Es realitza a les pistes de
Pàdel del CEM Nova Icària. Un monitor per 6 alumnes mínim i 8 alumnes màxim, en dues
pistes. Les activitats s’inicien el 30 de setembre de 2019.
PARTICIPACIÓ EN LLIGUES ESCOLARS: (Futbol Sala, Bàsquet, Voleibol, Patinatge...)
Aquestes activitats seran coordinades per l’AEE INSTITUT ICÀRIA I LA FUNDACIÓ CET-10.
TAEKWONDO I DANSES URBANES sense competició.
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SKATE & ROLLER I SCOOTER: Nova activitat per gaudir i aprendre noves tècniques sobre
rodes. Es farà al pati de l'Institut. Una hora setmanal.
PARKOUR: Saltar, coordinar, desplaçaments impossibles..... Desplaçar-se superant els
obstacles que es troben sobre el camí.. Una hora i mitja setmanal. Dirigit a tots els cursos.
Hi ha activitats en que es pot participar en lligues escolars, de totes maneres la participació en
les lligues és opcional. Si s’escull competició, a més a més dels entrenaments els dies i hores
senyalades, es jugaran els partits corresponents, es juguen els divendres a la tarda o els
dissabtes.. Tots els preus inclouen assegurança.

L'equipació és obligatòria per els equips federats: Polo, dessuadora, pantaló curt
d’entrenament, segona equipació taronja, anorac, xandall i motxilla . La primera equipació
grana és gratuïta
Si no tens l'equipació, encercla la talla: XS –S – M – L –XL (Preu que us cobrarà CET-10: 140
€ aprox.)

La dessuadora d’entrenaments és obligatòria per els equips que participen a les
competicions CEEB:la primera equipació grana, per les competicions, és gratuïta.
Si no tens la dessuadora , encercla la talla: S – M – L – X - XL (Preu que us cobrarà l'AEE: 16€ aprox. )
●
Per donar-se de baixa s’ha d’avisar a la secretària de l’AEE o a CET-10 abans del 25
del mes anterior a la baixa
●
Pel bon funcionament i per a que els grups es mantinguin el més estables possible,
demanem un compromís trimestral per a totes les activitats.
●
Marqueu tantes creus com activitats desitgeu realitzar en el full d'inscripció. Si teniu
qualsevol suggeriment de noves activitats o teniu alguna incompatibilitat horària , si us plau
poseu-vos en contacte amb nosaltres i analitzarem la vostra proposta.

La nostra entitat està HOMOLOGADA per l’Ajuntament de Barcelona. Això
dona dret a demanar una BECA per les activitats esportives extraescolars, a tots
aquells i aquelles que no hagin complet els divuit anys en la moment de la
sol·licitud i que acompleixin els requisits que demana l’Ajuntament.
Es fa la sol·licitud durant el mes de setembre. L’AEE us mantindrà informats de
la convocatòria, dels requisits i dels terminis de la sol·licitud.
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INSCRIPCIÓ A LES ACTIVITATS ESPORTIVES EXTRAESCOLARS
CURS 2019-20
NOM I COGNOMS DE L'ALUMNE/A:
Data de naixement:

Nivell Curs 2019-20:

Nom i cognoms de la mare/pare o tutora legal:
Adreça:
Tel. casa:

Codi Postal:
Mòbil mare:

Mòbil pare:

Correu electrònic pare/mare/tutors legals (majúscules) :
Nº CatSalut alumne/a : lletres i números l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l
Cal ser soci de l'Associació Esportiva Escolar per fer les activitats.

Vull ser soci de l'AEE
signatura pare/mare /tutors legals
* L’adhesió a l'Associació Esportiva Escolar té un cost de 20€ per família i curs.

Recordeu que tots els fulls d’inscripció i de les dades Sepa, cal lliurar-los:

Opció A: al despatx de l'AEE/AMPA.
Opció B: Ompliu-los, signeu-los i escanejats envieu-los al mail aeeiesicaria@gmail.com,
Si teniu dubtes visiteu la www.aeeinsicaria.com, allí trobareu tota la informació i els
documents, o truqueu-nos. Estem a la vostra disposició.
L'AEE gestionarà el cobrament de les activitats de Vela extraescolar,Windsurf i Pàdel. La
fundació Cet10 gestionarà el cobrament de les activitats de Futbol, Bàsquet, Voleibol,
Patinatge, Futtoc, Skate, ¬Roller, Parkour,Tennis-Taula, Danses U.

CAL OMPLIR LES DADES DEL REVERS
D’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades, l'AEE Institut Icària disposa d’un fitxer de
dades de caràcter personal, comunicat al registre de Protecció de Dades, en el que seran tractades les dades que vostè ens facilita, consentint i
acceptant la cessió de les mateixes a les empreses, organitzacions i persones contractades per l'AEE, així com als organismes públics que ho
demanin. En tot cas la persona interessada pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició, i cancel·lació dirigint-se per escrit a la seu de
l'AEE Institut Icària

ACTIVITATS CURS 2019-20

INICI DE LES ACTIVITATS: del 16 de setembre de 2019 fins el 22 de juny 2020 , excepte les activitats de
Pàdel, Vela Extraescolar, Vela Adults, Windsurf Regata Adults que començaran el 30 de setembre. Els equips de
Futbol Federats, començaran els entrenaments el dia 2 de setembre.
Per començar l’activitat tothom ha d’haver presentat les inscripcions a la secretaria de l’AEE
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MARQUEU QUINES ACTIVITATS VOLEU REALITZAR A LA COLUMNA DE PETICIÓ
PETICIÓ

Doctor Trueta, 81

08005 - Barcelona

PREU

MES/
TRIM

16:00-18:00

135,00 €

trimestre

Dill o Dimecres

16:00-18:00

195,00 €

trimestre

Dll /Dma /dime /Djo / Div

16:00-18:01

220,00 €

trimestre

Dmt o Dime o Dij o Div

16:00-18:00

316,00 €

trimestre

8 a 11anys

Dime+Diss/Diumg

17:15-18:45

167,00 €

trimestre

Windsurf Infantil 1 dia Subv. Mixt

8 a 11anys

Dissbte o Diumen

10:00-12:00

167,00 €

trimestre

Windsurf Reg. Adults 1 dia

Mixt

Adults

Dijous

16:00-18:00

370,00 €

trimestre

Windsurf Varada individual

ACTIVITAT

SEXE NIVELL

DIES

HORARI

Vela extraescolar

Mixt

ESO/BTX

Dime

Vela adults curs (33 h )

Mixt

Adults

Windsurf 1 dia

Mixt

ESO/BTX

Windsurf Regates 2 dies

Mixt

ESO/BTX

Windsurf Infantil 1 dia Subv. Mixt

Mixt

juvenils

147,10 €

semestre

Windsurf Varada compartida Mixt

juvenils

73,55 €

semestre

Pàdel 2 dies

Mixt

ESO

Dill i Dme

16:30-17:20

57,00 €

mes

Futbol Sala CEEB Preinf

Masc

ESO 1r

Dill i Dime

18:30-19:30

50,00 €

mes

Futbol Sala CEEB. Inf

Mixt

ESO 1r

Dmt i Dijous

18:45-19:45

37,50 €

mes

Futbol Sala Fed. Inf

Masc

ESO 2n

Dill i Dime

18:30-19:45

50,00 €

mes

Futbol Sala CEEB. Cadet

Masc

ESO 3r/4t

Dmt i Dijous

18:45-19:45

37,50 €

mes

Futbol Sala Fed. Cadet A

Masc

ESO 3r/4t

Dill i Dime

18:30-19:45

50,00 €

mes

Futbol Sala Fed. Cadet B

Masc

ESO 3r/4t

Dill i Dime

18:30-19:45

50,00 €

mes

Futbol Sala Fed. Juv

Masc

Btx.

Dmt i Dijous

19:30-20:45

50,00 €

mes

Futbol Sala CEEB. Juv. Juni

Masc

BTX.Ex.Alu

Dmt i Dijous

19:45-20:45

37,50 €

mes

Futbol Sala Fed. Sènior

Masc

Ex.Alum.

Dmt i Dijous

20:30-21:45

56,00 €

mes

Futbol Sala Fed. Alevi-Inf

Feme

ESO 1r/2n

Dmt i Dijous

17:30-18:45

50,00 €

mes

Futbol Sala CEEB. Alevi-Inf

Feme

ESO 1r/2n

Dmt i Dijous

17:45-18:45

37,50 €

mes

Futbol Sala CEEB. Cadet

Feme

ESO 1r/4t

Dill i Dime

16:30-17:30

37,50 €

mes

Futbol Sala Fed. Cadet

Feme

ESO 3r/4t

Dill i Dime

17:30-18:45

50,00 €

mes

Futbol Sala Fed. Juv

Feme

BTX

Dill i Dime

19:30-20:45

50,00 €

mes

Futbol Sala Fed. Sènior

Feme

Ex.Alum.

Dill i Dijous

20:30-21:45

56,00 €

mes

Basquet CEEB. Infantil

Mixt

ESO 1r/2n

Dmt i Dijous

17:00-18:15

41,50 €

mes

Basquet CEEB. Cadet

Mixt

ESO 3r/4t

Dmt i Dijous

17:00-18:15

41,50 €

mes

Basquet CEEB. Juvenil

Masc

BTX

Dmt i Dijous

16:00-17:15

41,50 €

mes

Basquet CEEB. Juvenil

Feme

ESO 3r/BTX

Dmt i Dijous

16:00-17:15

41,50 €

mes

Voleibol Iniciació

Feme

ESO 1r/2n

Dmt i Dijous

16:00-17:00

37,50 €

mes

Voleibol CEEB

Feme

ESO/BTX

Dmt i Dijous

17:00-18:00

37,50 €

mes

Taekwondo

Mixt

ESO

Dill

18:30-19:30

26,00 €

mes

Patinatge Artístic Inici

Mixt

ESO/BTX

Dmt i Dijous

16:30-17:30

27,50 €

mes

Patinatge Artístic. Show

Mixt

ESO/BTX

Dilluns

19:00-20:30

27,50 €

mes

Patinatge Artístic Competí

Mixt

ESO/BTX

Divendres

18:30-19:30

27,50 €

mes

Skate, Roller, Scooter

Mixt

ESO/BTX

Divendres

16:30-18:00

23,00 €

mes

Parkour

Mixt

ESO/BTX

Divendres

16:30-18:00

23,00 €

mes

Tennis Taula

Mixt

ESO/BTX

Dilluns

15:30-17:00

23,00 €

mes

Danses urbanes

Mixt

ESO/BTX

Dill i Dime

17:00-18:00

26,00 €

mes
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Ordre SEPA de domiciliació de dèbit directe

A COMPLETAR PEL CREDITOR

Domiciliacó bancària de les Activitats Esportives de :

VELA EXTRAESCOLAR , VELA ADULTS, WINDSURF EXTRESCOLAR, WINDSURF
REGATES, WINDSURF INFANTIL, PÀDEL PISTA, QUOTA SOCIS AEE ANUAL.
IDENTIFICADOR DEL CREDITOR: CAIXA BANK

ES3621001841070200359782

NOM DEL CREDITOR: ASSOCIACIÓ ESPORTIVA ESCOLAR INSTITUT ICÀRIA
ADREÇA: C/DOCTOR TRUETA, 81 - 08005 - BARCELONA, - BARCELONA - ESPANYA.
Mitjançant la signatura d'aquest formulari d'ordre de domiciliació, autoritzeu a l'AEE INSTITUT ICÀRIA, a enviar ordres a la
vostra entitat financera per debitar càrrecs al vostre compte i a la nostra entitat financera per debitar els imports corresponents al
vostre compte d'acord amb les instruccions de l'AEE INSTITUT ICÀRIA. Entre altres, teniu dret a ser reemborsats per la vostra
entitat financera d'acord amb els termes i condicions del contracte subscrit amb la vostra entitat financera. En tot cas aquest
reemborsament haurà de ser instat per part vostre en el termini màxim de 8 setmanes a partir de la data en què es va debitar en el
seu compte. La informació addicional sobre els seus drets relatius a aquesta ordre es troba a la seva disposició en la seva entitat.
A COMPLETAR PEL DEUTOR/TITULAR DEL COMPTE DE CÀRREC

NOM DE L'ALUMNE/A:

_____________________________________________________

NOM DEL DEUTOR/TITULAR DEL COMPTE: ___________________________________________________________
NIF: _____________________________________
ADREÇA DEL DEUTOR: C./Av./P./___________________________________________________codi postal___________
Població____________________________Provincia________________________________País_______________
Número de compte – IBAN

TIPUS DE PAGAMENT: pagament trimestral periòdic

Lloc ________________________________ data________ de___________________________20______
Signatura del deutor____________________________________________________

TOTS ELS CAMPS HAN DE SER CUMPLIMENTATS OBLIGATÒRIAMENT.
UN COP SIGNAT AQUEST ORDRE DE DOMICILIACIÓ HA DE SER ENTREGAT AL CREDITOR PER LA SEVA CUSTODIA

Vela Escolar
Centre Municipal de Vela
Full d’inscripció de l’alumne
Dades personals de l’alumne (Si us plau ompliu amb lletra majúscula i clara)
Nom
Cognoms
Edat
Data Naixement
Adreça
Codi Postal
Població
DNI de l’alumne
Telèfon
Email

Dades Centre Escolar
Nom de l’escola

Curs Escolar

Dades d’interès
Has navegat alguna vegada?
Tens alguna afecció? Asma, diabetis, epilèpsia, etc.
Tens alguna discapacitat que dificulti la teva mobilitat o aprenentatge?
L’alumne sap nedar, i/o està familiaritzat amb el medi aquàtic i té capacitat de flotació?
SÍ
NO
IMPORTANT: En el cas que l’alumne no estigui familiaritzat amb el medi aquàtic o tingui algun
tipus de discapacitat, si us plau contacteu amb el professor responsable i coordinador de vela
abans de l’activitat.

Condicions d’ús
Accepto l’enviament d’emails amb informació de les activitats, serveis, promocions i ofertes del Centre
Municipal de Vela adaptades al meu perfil com a client.
Accepto i dono consentiment al Centre Municipal de Vela a que em pugui fotografiar a mi i/o al meu
tutelat/fill/a i fer ús de les imatges en els seus canals de difusió de les activitats i serveis.
De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades seran
incorporades al sistema de tractament titularitat de VELA CATALANA, SLU amb CIF B-61438776 i domicili social a Port Olímpic, C / Moll de Gregal,
33, 08005-Barcelona, amb la finalitat de gestionar els serveis i productes contractats amb la nostra entitat. VELA CATALANA, SLU l'informa que les
dades seran conservades durant el període legalment establert a la normativa fiscal vigent (5 anys).
Igualment l'informem que les seves dades podran ser comunicades en cas de ser necessari a entitats bancàries, entitats de recobrament en cas
de morositat, administracions públiques i a totes aquelles entitats amb les que sigui necessària la comunicació, amb la finalitat de complir amb
la prestació del servei contractat i les gestions inherents a aquest.
Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades personals,
així com revocar el consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada o al correu electrònic
info@velabarcelona.com amb fotocòpia de document acreditatiu de la seva identitat. Podrà dirigir-se a l'AEPD per presentar la reclamació que
consideri oportuna.
Més informació en Política de Privacitat (www.velabarcelona.com)

VIST I PLAU
Nom pare/mare/tutor legal:
DNI:
Data:

de

de 20......

