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ACTA DE REUNIÓ DE COORDINADORS DEL CURS 2022-23 
 
Acta 04                           26/10/22 
 
Assistència 

Per part de les escoles: 
Assistència 

Escola Tatché; Sandra Uroz, Presidenta AMPA 
Escola Escursell; Viviana Martin, Presidenta AMPA  
Escola Gassó; Carlos Alcaide, Coordinador. 
Escola Ginesta; Monica Galdeado, Presidenta AMPA i Sandra Ruiz, Secretaria AMPA 
Escola Pinetons; Marta Villarejo, Entrenadora 
INS Lluís Companys: Xavi Rico, Coordinador.  
 

Absència: Escola Clavé, Escola San Juan, AVV. Tiana-Pont Vell. 
 
Per part del departament d’esports de l’Ajuntament: 

Assistents: Luis Montalvo, Alberto Muñoz i Josep Miquel; tècnics esportius. 
 
1.–APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR 
S’aprova l’acta anterior corresponent a la reunió del dia 05/10/22 sense fer constar cap esmena. 
 
2.- ESPORTS INDIVIDUALS 
L’Organització pregunta a les diferents entitats sobre la tramitació de les llicencies individuals, on totes 
les entitats presents a la reunió a través de veu i mà alçada confirmen que estan tramitades.  
 
Es recorden les dates de començament de cada esport: 

- Patinatge:  
o Dimecres, 2 de novembre: curs 1r, 2n i 3r. 
o Divendres, 4 de novembre: curs 4rt, 5è i 6è.  
o Dilluns, 7 de Novembre: categoria P-5 

- Tenis taula: Dimecres, 2 de novembre, totes les categories. 
- Tenis: Dilluns, 7 de Novembre 

o Categoria Prebenjamí a les 17h  
o Categories Benjamí, Aleví e Infantil a les 18h.  

 
L’Organització incideix que només poden començar els entrenaments els/les esportistes que tenen 
degudament tramitada (i validada pel Consell) la llicència esportiva. 
 
L’activitat Física Dirigida Juni0r amb suport musical s’endarrerirà 15 minuts perquè els i les alumnes 
d’altres centres de la localitat que surten a las 17h tinguin l’oportunitat d’apuntar-se i poder venir. Per 
això, estarà programada de 17:15 a 17:55. Amb la confirmació de l’INS Lluís Companys que ja han 
tramitat les llicencies de les participants i a la espera de l’escola Clavé, l’activitat començarà el dilluns 7 
de Novembre.   
 
Per últim, l’Organització avisa a les entitats que recordin a les famílies que hauran de pagar la quota de 
50 €/temporada que cobra el Club Patinatge Artístic de Ripollet a cada persona inscrita el primer dia a 
la pista de Grades, per la realització de l’esport individual de Patinatge. 
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3.- ESPORTS d’EQUIP 
 
En primer lloc, es repassen, i s’explica el funcionament,  dels calendaris de totes les categories i esports 
proporcionats pel Consell.  
 
Es recorda que l’inici de la Lliga Comarcal de totes les categories de Futbol sala i Bàsquet serà el 
dissabte 4 de novembre.  
 
Els tècnic Alberto Muñoz i Luis Montalvo, expliquen el sistema de joc dels partits de competició de 
futbol sala i bàsquet. Recorden als diferents monitors/es assistents de les diferents escoles, els aspectes 
tècnics més rellevants i l’acta de valors que s’utilitzarà durant cada partit. 
 
Ángel Forcen, Entrenador del Tatché, pregunta si es segueix fent el 5è temps. L’Organització respon 
que no.  
 
Carlos Alcaide, Coordinador del Gassó, informa que un nen inscrit al bàsquet escolar del centre, també 
s’ha inscrit a l’equip del Club bàsquet Ripollet que juga en la mateixa lliga. El tècnic Josep Miquel, li 
explica que no pot estar en les dues entitats i hauran de parlar amb la família perquè decideixi on vol 
jugar el nen.  
 
Sandra Uroz, Presidenta del AMPA del Tatché, pregunta si les equipacions es poden posar com a 
material en les subvencions. L’Organització respon que en el cas que es vulgui posar com a material 
subvencionable, l’AMPA haurà de posar en algun lloc de les samarretes un logotip de l’Ajuntament 
donant suport.  
 
4.   –PRECS I PREGUNTES 
 
Es recorda a les entitats el Protocol d’accident: 

 
Aquestes dades és van proporcionar addicionalment al whatsapp de l’Esport Escolar el passat 24/10. 
 
La presidenta del AMPA del Escursell, Viviana Martín, presenta la documentació del entrenadors 
vinculats al centre per la temporada 2022-23.  
 
L'Organització comunica que la data de la propera reunió de coordinadors serà el dimecres 09/11. En 
aquesta reunió es farà una valoració de l’inici dels entrenaments d’esports individuals i de la competició 
regular d’esports d’equips. 
 
 
I no havent més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió a les 20:00 hores 
 
        
       Vist-i-plau      
  
       Josep Miquel                     Carlos Delgado 
           Tècnic Esportiu                     Cap Unitat de Gestió 

Ajuntament de Ripollet                     Ajuntament de Ripollet 

-Nº  telèfon: 917572404 o 902120863 
-Nº pòlissa: 51396755 
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