
TEMPORADA 2020 - 2021

ESCOLES
ESPORTIVES

ESCOLA DE NATACIÓ
ADULTS - INFANTS

ESCOLA DE PÀDEL
ADULTS - INFANTS

INSCRIPCIONS:
a partir del 17 d’agost de 2020

INICI EL 17/09/20
I FINS AL 12/06/21

NATACIÓ
PREUS
ESCOLA DE 

PÀDEL
PREUS
ESCOLA DE 

ESCOLA NATACIÓ
PREUS ABONATS PREUS NO ABONATS 

1 dia 2 dies 1 dia 2 dies 

24,15 € 

28,35 € 

24,15 € 

24,15 € 

28,35 € 

36,75 € 

36,75 € 

36,75 € 

36,75 € 

39,00 € 

28,40 € 

32,60 € 

28,40 €

28,40 €
32,60 € 

45,20 € 

45,20 € 

45,20 € 

45,20 € 

49,00 € 

Prenadons

Nadons
Preinfantils

Infantils
Adults

*Si formes part de les AMPA amb les que tenim conveni, gaudeix del corresponent descompte.

*Si formes part de les AMPA amb les que tenim conveni, gaudeix del corresponent descompte.

www.lafanecada.com

www.lafanecada.com

info@lafanecada.com
977 73 25 28
c. de I'Alcalde Sanmartí, s/n 
43530, Alcanar TARRAGONA 

Per al bon desenvolupament de les activitats, s'han aplicat les 
mesures específiques per a escoles esportives de seguretat i 

prevenció sanitària vigents en l'actual fase.

ESCOLA PÀDEL
PREUS ABONATS PREUS NO ABONATS 

1 dia 2 dies 2 dies 1 dia 

24,15 € 

30,45 € 

36,75 € 

47,25 € 

28,40 € 

38,90 € 

45,20 € 

55,20 € 

Infantil

Adults

Consulteu dies i horaris a la recepció del centre o al web



CURSETISTES EN ACTIU
PROCEDIMENT INSCRIPCIONS

Període d’inscripcions per a nous cursetistes obert del 31 d’agost al 12 de 
setembre de 2020 per als cursos esportius de natació i pàdel de la tempo-
rada 2020/21 (des del 17 de setembre de 2020 al 12 de juny de 2021).

Calendari d’inscripcions assignat per grups i edats:

INFANTILS (8-14 anys) i PADEL INFANTILS I ADULTS
Nascuts entre el 01/01/2006 i el 31/12/2012
Dilluns 31/08 – Dimarts 01/09 – Dimecres 02/09 – Dijous 03/09

PREINFANTILS (4-7 anys)
Nascuts entre el 01/01/2017 i el 31/12/2016
Divendres 04/09 – Dissabte 05/09 – Dilluns 07/09 – Dimarts 08/09

PRENADONS – NADONS – ADULTS
Nascuts entre el 01/01/2017 i el 15/03/2020
Dimecres 09/09 – Dijous 10/09 – Divendres 11/09 – Dissabte 12/09

Les inscripcions es formalitzen a la recepció del CEM segons calendari 
assignat i per ordre d’inscripció.

Poden tramitar les sol•licituds d’inscripció pare/mare/tutor dels menors i 
també tercers, sempre i quan vinguin acompanyades del full d’autorització 
(sol•licitar a recepció) signat per part de la mare/pare/tutor i juntament 
amb la fotocòpia del DNI de qui autoritza.

Cal complimentar el formulari de cursetistes NOUS + aportar la documenta-
ció necessària (DNI, dades bancàries, fotocòpia AMPA etc.).

Per formalitzar la inscripció cal efectuar el pagament en efectiu/targeta de 
la quota corresponent de setembre.

No han de pagar la quota de setembre (compensació març) aquells 
cursetistes actius al mes de març de 2020.

Període d’inscripcions per a cursetistes en actiu (al març de 2020) obert del 
17 al 29 d’agost de 2020 per als cursos esportius de natació i pàdel de la 
temporada 2020/21 (del 17 de setembre de 2020 al 12 de juny de 2021).

Calendari d’inscripcions assignat per grups i edats:

INFANTILS (8-14 anys) i PÀDEL INFANTILS I ADULTS
Nascuts entre el 01/01/2006 i el 31/12/2012
Dilluns 17/08 – Dimarts 18/08 – Dimecres 19/08 – Dijous 20/08

PREINFANTILS (4-7 anys)
Nascuts entre el 01/01/2013 i el 31/12/2016
Divendres 21/08 – Dissabte 22/08 – Dilluns 24/08 – Dimarts 25/08

PRENADONS – NADONS – ADULTS
Nascuts entre el 01/01/2017 i el 15/03/2020 
Dimecres 26/08 – Dijous 27/08 – Divendres 28/08 – Dissabte 29/08

Les inscripcions es formalitzen a la recepció del CEM segons calendari 
assignat i per ordre d’inscripció.

Poden tramitar les sol•licituds d’inscripció pare/mare/tutor dels menors i 
també tercers, sempre i quan vinguin acompanyades del full d’autorització 
(sol•licitar a recepció) signat per part de la mare/pare/tutor i juntament 
amb la fotocòpia del DNI de qui autoritza.

Cal firmar el formulari de cursetistes en actiu.

No han de pagar la quota de setembre (compensació de març) aquells 
cursetistes actius al mes de març de 2020.

CURSETISTES NOUS
PROCEDIMENT INSCRIPCIONS


