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ACTA DE REUNIÓ DE COORDINADORS DEL CURS 2022-23 
 
Acta 01                           14/09/22 
 
Assistència 

Per part de les escoles: 
Assistència 

Escola Pinetons; Marta Villarejo, Entrenadora 
Escola Ginesta; Sandra Ruiz, Secretaria AMPA  
Escola Gassó; Carlos Alcaide, Coordinador. 
Escola Tatché; Sandra Uroz, Presidenta AMPA.  
Escola Clavé; Adrià i Gerard Jordana, Coordinadors 
Escola Escursell; Viviana Martin, Presidenta AMPA i Mª del Carmen Martinez 
INS Lluis Companys; Xavi Rico, Coordinador 
Escola San Juan: Adrián Ribas, Coordinador 
AVV.Tiana; Juan Antonio Dongil, Coordinador  

Absència: Escola Tiana, Escola St. Gabriel, INS P. Ausit i INS Can Mas. 
 
Per part del departament d’esports de l’Ajuntament: 

Assistents: Luis Montalvo, Alberto Muñoz i Josep Miquel; tècnics esportius. 
 

Per part del CEVOS -Consell Esportiu del Vallès Occidental Sud-: 
Assistents: Juanma Velázquez i Esther González; tècnics esportius. 
 
1.–RUA: AQUATLÓ INFATIL 
 
En primer lloc, l’entitat Ripollet Unió Atlètica, convidada a la primera reunió de l’Esport 
Escolar, fa una petita explicació a les diferents entitats assistents sobre el 1r Aquatló Infantil 
que es realitzarà el dia 24 de setembre del 2022 al Poliesportiu Municipal de Ripollet, per 
motivar a l’alumnat dels diferents centres a gaudir d’un matinal esportiu.  
 
2.–PRESENTACIÓ-ORGANITZACIÓ ESPORT ESCOLAR-LLIGUES COMARCALS 
 
L’Organització fa la presentació dels tècnics esportius, encarregats de la gestió i 
assessorament a les diferents AMPES. La propera reunió es confirmarà l’assignació del tècnic 
corresponent a cada centre.  
 
Aquest curs, amb la disminució d’equips locals de la temporada passada i la impossibilitat  de 
realitzar els pagaments als tutors de joc, s’ha arribat a un acord, per poder garantir la 
realització de totes les lligues, tant de Futbol sala com de Bàsquet, que siguin a nivell 
comarcal gestionades pel CEVOS i coordinant-les entre ambdues entitats. Pel que fa a l’esport 
individual, seguirem treballant amb la col·laboració de les diferents entitats esportives 
d’esports individuals locals. 
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L’Organització presenta els integrants del Consell Esportiu del Vallès Occidental Sud. Es fa 
servir un Power Point que serà entregat a les diferents entitats via Email. Els tècnics del 
CEVOS exposen tots els punts clau: informació de contacte, dates clau, full d’inscripció 
d’equips a través de l’aplicatiu ZENIT, assegurança i protocol d’actuació, quotes d’inscripcions i 
diferents sol·licituds.  
 

- Dates clau:  
o Data d’inscripció d’equips: fins al 06/10/2022 
o Reunió d’equips: (data a definir), on s’exposarà la normativa i el funcionament 

de les diferents lligues.  
o Inici de la lliga: 21-22/10/2022. 

Els diferents equips inscrits hauran d’assignar abans de començar la lliga el seu 
horari de la temporada. Així, les diferents entitats podran tenir un control de la 
temporada, ja que el CEVOS li facilitarà totes les jornades, amb les 
corresponents dates i horaris.  

 
Adrià Jordana, coordinador del Clavé, pregunta els integrants del CEVOS si durant les lligues 
podran inscriure més jugadors per afavorir la participació i no màxim 12 com es fa a les lligues 
comarcals. El CEVOS respon que es una normativa posada per la UCEC. L’Organització exposa 
al CEVOS que és podria intentar afavorir aquesta participació que comenta el Clavé amb la 
inscripció a l’acta de joc de fins a 14 o màxim 15 jugadors en cas que la gran totalitat d’equips 
siguin locals o a nivell comarcal. Entenen que a nivell supracomarcal aquest equip no podria 
participar o si ho fes, no podria amb aquestes condicions (seguir normativa UCEC). Justificant 
aquesta mesura ja que hi ha equips amb aquest nombre de jugadors 13-14 i fins i tot 15 i amb 
aquest nombre jugadors l’experiència en fer dos equips no és satisfactòria. Aplicant, 
obligatòriament sempre la distribució de dos equips amb un nombre de 16 jugadors per 
categoria. El CEVOS recull la proposta i s’estudiarà.  
 
Carlos Alcaide, coordinador de Gassó, pregunta si el cobrament de la realització de les 
anotacions de les taules de bàsquet també es farà a través del CEVOS. El Consell confirma que 
si, igual que als tutors de joc.  
 
S’explica vers la duplicitat de llicència esportiva, que només cal notificar-ho al CEVOS sempre 
que sigui dins la mateixa entitat (i diferents esports) i si que cal fer la duplicitat de llicència 
(cost de 5€) per a diferents esports en diferents centres educatius. 
 
 
3.   –ESPORTS INDIVIDUALS 
 
Des de l’Organització s’explica que, per tal de formalitzar correctament la inscripció als 
esports individuals, s'ha d'emplenar correctament el formulari d'inscripcions facilitat avui a la 
reunió de manera impresa. Afegint que també s’enviarà en breu per correu a les 
AMPES/AFA/AFI i Coordinadors/es. Un cop es tingui complimentat, s'ha d'enviar a 
jmiquel@ripollet.cat  La data límit per enviar el mail és el dijous 06/10. Els inscrits fora 
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d'aquest termini estaran en llista d'espera i no tindran plaça assegurada. Es fa èmfasi en 
informar degudament a les famílies en aquest sentit. 
 
Es recomana als coordinadors no fer efectiu el pagament de la tramitació de les llicències fins 
que s’hagi superat el període límit d'inscripció i l'Organització confirmi que estant tots 
admesos (en funció de l’oferta i la demanda). Un cop assegurada la plaça, s'haurà de realitzar 
el pagament de les tramitacions, el més aviat possible, per a poder iniciar els entrenaments 
durant el mes d’octubre o principi de novembre màxim. Sense la llicència degudament 
tramitada i en regla no es podrà iniciar l’entrenament d’esports individuals. 
 
Durant la reunió, s’exposen els dies i horaris d'entrenament de les diferents modalitats 
esportives individuals: 
 
Totes les modalitats esportives individuals es realitzaran al poliesportiu municipal. Carrer 
Magallanes 22-26 
 
-PATINATGE: (Col·laboració Club Patinatge Ripollet).  
De 17:30 a 18:30h a la pista de grades del poliesportiu. 
Dilluns. Curs P5. Capacitat per definir: però aproximadament 20 patinadors/es 
Dimecres. Cursos 1r, 2n i 3r. Capacitat per definir però aproximadament 30 patinadors/es 
Divendres. Cursos 4rt, 5è i 6è. Capacitat per definir però aproximadament 30 patinadors/es 
 
El preu de l’activitat de patinatge té un cost de 50€ anuals que els inscrits hauran d’abonar a 
l’entitat del Club Patinatge Artístic Ripollet. En el cas que la demanda sigui superior a l'oferta, 
s’haurà de fer un sorteig. Aquesta limitació respon al criteri d'oferir un servei amb un mínim 
de qualitat i seguretat.   
 
-TENNIS TAULA: (Col·laboració Club Tennis Taula Ripollet) 
Dimecres de 17:30h. a 18:30h. a la sala de tennis taula del Poliesportiu.  Activitat gratuïta. 
Activitat destinada a nens/es a partir de tercer de primària. En el cas de tenir algun nen/a de 
categoria prebenjamí (1r-2n.) es parlaria amb el club per veure si és factible o no la seva 
participació. 
 
-TENNIS: (Col·laboració Club Tennis Ripollet) 
A les pistes de Tennis del Poliesportiu. 
Dilluns de 17:00h – 18:00h. categories P5 i prebenjamí. 
Dilluns de 18:00h – 19:00h. categories benjamí, aleví i ESO. 
 
El preu de l’activitat de tennis, tant a primària com a secundària, té un cost anual ( a definir 
per l’entitat) que els inscrits hauran d’abonar a les oficines del Club Tennis Ripollet.  
 
-AFD JUNIOR AMB SUPORT MUSICAL: Nova oferta en activitats individuals. Organitzada per 
l’Ajuntament de Ripollet. Activitat gratuïta.  
Dilluns i Dimecres de 17:00 a 17:50 a la sala d’activitats dirigides del Poliesportiu. 
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Destinat a l’alumnat de 1er fins a 4rt ESO.  
El nombre de places serà de 30. En el cas que la demanda sigui superior a l'oferta, s’haurà de 
fer un sorteig. Aquesta limitació respon al criteri d'oferir un servei amb un mínim de qualitat i 
seguretat.   
 
 
4.- DOCUMENTACIÓ 
 
L’organització lliura als assistents i representants de cada entitat, una carpeta amb informació 
relacionada amb l’esport escolar (cartells informatiu i documentació diversa al respecte).  
 
Recordant, una vegada més, que els fulls d’inscripció s’han de gestionar directament des del 
centre educatiu però que si algun centre no té cap model o necessita ajuda en aquest tema, es 
fa el lliurament d’un model tipus. 
 
Pel que respecta a la tramitació de les llicències, com ja s’ha informat prèviament,  el 
procediment serà el mateix de les darreres temporades; programa Zenit, proporcionat pel 
Consell Esportiu del Vallès Occidental Sud. Es recorda la importància de tenir en regla el tema 
de les assegurances i fitxa esportiva abans de començar a entrenar. En el cas que es vulgui 
començar a entrenar sense aquesta llicència, s'ha de confirmar amb l'AMPA de l'escola que 
tinguin en vigor una assegurança que cobreixi les activitats escolars al centre.  
 
La carpeta lliurada per l’Organització conté la següent documentació: 
 
Documentació del CEVOS: 
 

♦ Preus Quotes Inscripció Llicències C.E.V.O.S. 
Document on s’informa dels preus de tramitació de les llicències. 
 
L’Organització informa també, dins la documentació del CEVOS, que es va reenviar un mail on 
s’adjuntava a part del preu de les quotes d’inscripció de llicències lliurat avui, la següent 
documentació: 
 

♦ Dades Zenit 22 (fitxa de l’escola) 
Document per tal d’actualitzar les dades al CEVOS del centre respecte a la tramitació de les 
llicències en el programa del Zenit. S’ha de lliurar tot i que les dades continuïn sent les 
mateixes que el curs anterior. 
 

♦ Full Inscripció d’Equip (fitxa d’inscripció d’equip) 
Per tal de formalitzar oficialment la inscripció d’un equip a la lliga. 
 
 
 
Documentació local: 
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♦ Cartell General d'Esport Escolar 

Informació general de l'Esport Escolar, esports convocats, data d'inscripció, ... 
 

♦ Full informatiu de les dates de naixement i la seva corresponent categoria  
Per a facilitar la tasca d’organització als coordinadors.. 
 

♦ Full de Registre d’Entitats  
A omplir per l’AMPA/AFA/A.VV i lliurar-lo a la propera reunió. Document imprescindible per 
garantir una bona comunicació i per a certificar degudament els càrrecs de les entitats. 
 

♦ Full Relació Monitors/es i Col·laboradors del Centre   
Per a facilitar la tasca de control i organització als coordinadors/es i a l’Organització. 
Document imprescindible per obtenir el carnet de monitor del poliesportiu. Es recorda que 
s’ha de facilitar el nº del carnet de monitor, en el cas de tenir-ho, o facilitar fotografia i la 
fotocòpia del DNI en el cas dels nous monitors que vulguin obtenir-ho. Si el document no 
està degudament signat i segellat no serà vàlid. 
 

♦ Full Model Contracte de Voluntariat 
Model de Contracte de Voluntariat per a complimentar l'AMPA i els monitors del centre. 
 
L’Organització recorda que s’enviarà en breu el formulari (model excel) per a formalitzar la 
inscripció a l’oferta d’esports individuals al poliesportiu municipal i s’acompanyarà amb 
cartells informatius amb les ofertes esportives individuals (dies, horaris, edats destinades, etc) 
 
 
5.   –PRECS I PREGUNTES 
 
L'Organització comunica que la propera reunió de coordinadors serà el dimecres 28/09. En 
aquesta reunió s’haurà de facilitar el full de registre de l’entitat (document imprescindible per 
estar al dia dels contactes i rebre correctament la informació via mail, whatsapp) i es veurà 
com van les inscripcions, tant dels esports d’equip com les individuals.  
 
Es recorda a les diferents entitats que el termini per presentar la Subvenció 2022 es el dia 30 
de setembre del 2022. Informant que poden contactar amb Lorena o Trini, personal 
administració del Centre Cultural, per realitzar tutories o donar suport amb les diferents 
consultes. Es facilita el telèfon del Centre Cultural. 935046025. 
 
Viviana Martín, presidenta de l’AMPA del Escursell, pregunta si aquest any hi haurà 
Coordinadors de suport com l’any anterior. L’Organització respon que aquest any no hi haurà.  
 
 
 
Adrià Jordana, coordinador del Clavé, vol manifestar una sèrie de reflexions-queixes: 
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Manifesta que el preu a pagar per les fitxes de cadascun dels infants s’incrementa en més del 
100% en les categories formatives, passant de pagar 11€ a 24€. A més, a això se li ha de 
sumar el fet que els equips d’aquestes categories no havien de pagar ni inscripció d'equips ni 
fiança per poder participar a les lligues escolars. Fet, tot plegat, que fa que els preus pugin 
encara més per a les famílies.  
 
L’Organització respon al respecte que és així només a les lligues locals de futbol sala, ja que la 
resta ja era així i que aquest fet és originat, com s’ha explicat al principi de la reunió, per tal 
de garantir la celebració de les lligues (disminució d’equips locals) i per la impossibilitat  de 
realitzar els pagaments als tutors de joc (i així també, evitar gestionar diners en efectiu per 
part de les AMPES-coordinadors els dies de partit). 
 
Adrià també es pregunta si les lligues escolars les organitza el CEVOS, quin paper té 
l’Ajuntament a l’esport escolar d’equips? Afegint que es va presentar fa uns anys un nou 
model d’esport escolar i no ha quedat en res. On els valors socials tinguessin un fort pes. 
Queixant-se que les AMPES cada cop es veuen més soles i on no s’inverteix en recursos per a 
l’esport escolar. 
 
L’organització respon que des del Departament d’Esports si es treballa en el reforç dels valors 
positius de l’esport i que, per exemple, existeix a les lligues un sistema de puntuació que 
fomenta els valors i que les AMPES tenen la figura dels tècnics esportius que donen suport i 
assessorament i també que hi ha dins el programa de subvencions, una dedicada 
exclusivament a l’esport escolar, entre d’altres. 
 
S’origina arrel d’aquestes reflexions i queixes un debat entre els presents i la representant del 
Ginesta proposa que es contracti una persona per part de l’Ajuntament que ajudi a totes les 
AMPES a l’inici de curs a la gestió-tramitació de les llicències esportives. També es manifesta, 
per diferents aportacions, que s’està deixant de banda poc a poc l’esport escolar.   
 
 
Per últim, Adrià insisteix que les queixes no arriben en lloc, quedant-se en una acta i sense 
solució ni feedback per part dels responsables. 
 
 
I no havent més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió a les 20:55 hores 
 
 
        
       Vist-i-plau      
  
       Josep Miquel                     Carlos Delgado 
           Tècnic Esportiu                     Cap Unitat de Gestió 

Ajuntament de Ripollet                     Ajuntament de Ripollet 
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