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ACTA DE REUNIÓ DE COORDINADORS DEL CURS 2022-23 
 
Acta 03                           05/10/22 
 
Assistència 

Per part de les escoles: 
Assistència 

Escola Clavé; Adrià i Gerard Jordana, Coordinadors 
Escola Tatché; Sandra Uroz, Presidenta AMPA 
Escola Escursell; Viviana Martin, Presidenta AMPA i Mª del Carmen Martinez 
Escola Gassó; Carlos Alcaide, Coordinador. 
Escola Ginesta; Monica Galdeado, Presidenta AMPA i Sandra Ruiz, Secretaria AMPA 

Absència: Escola Pinetons, Escola San Juan, AVV. Tiana-Pont Vell, INS Lluís Companys. 
 
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’informa que l’acta de la setmana anterior es lliurarà a la propera reunió de coordinadors. 
 
2.- ESPORTS INDIVIDUALS 
Els centres demanen quan poden realitzar el pagament de les llicències d’esports individuals  i 
la data d’inici d’aquestes modalitats al poliesportiu. L’Organització 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 es confirmi que estan tots admesos (en funció de l’oferta i la demanda). Un 
cop assegurada la plaça i confirmat per part del centre que els seus esportistes tenen 
degudament tramitada i pagada la llicència esportiva s’iniciaran els entrenaments ( entre el 
dilluns 24/10 mínim o principi de novembre màxim). Sense la llicència degudament tramitada 
i en regla no es podrà iniciar l’entrenament d’esports individuals. 
 
Des de l’Organització també es recorda que el formulari d'inscripcions s'ha d'enviar a 
jmiquel@ripollet.cat  amb data demà dijous 06/10. Deixant de marge també aquest 
divendres. Els inscrits fora 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. 
 
L’Organització confirma que només té inscripcions de l’escola Ginesta, Gassó i Tiana. A la 
reunió fa el lliurament l’escola Escursell. 
  
3.- ESPORTS d’EQUIP 
L’Organització recorda que demà dijous 06/10 finalitza el termini per enviar al Consell la 
inscripció dels equips (futbol sala, bàsquet, voleibol). L’escola Ginesta va enviar la relació 
d’equips al Consell ahir dimarts. Es fa un buidatge de previsió d’equips entre els assistents. 
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Monica Galdeano, Presidenta del Ginesta, pregunta si és el coordinador/a la persona que ha 
d’obrir el centre els dissabtes pels partits i si pot fer aquesta funció l’entrenador/a de l’equip. 
L’Organització respon que és decisió, responsabilitat de l’AMPA i que normalment aquesta 
funció la realitza el coordinador/a, però que també ho pot fer un/a monitor/a, algun membre 
de l’AMPA. El que decideixi l’AMPA.  
 
El tècnic Luis Montalvo explica als presents que el calendari d’esports d’equip durant la 
temporada pot patir alguna modificació i, sobretot, que alguna jornada puntual s’haurà 
d’ajornar per a realitzar trobades o actes d’esports individuals. 
 
També recorda que és imprescindible realitzar la tramitació de les llicències esportives, tant 
dels esportistes com dels entrenadors i que sense aquesta llicència no es pot començar a 
jugar.  
 
L’Organització confirma a l’AMPA de l’Escursell, un cop parlat amb Consell, que pot mantenir 
l’equip de bàsquet amb 17 llicències i seguir funcionant com l’any anterior. Als partits, màxim 
hauran de ser 15 esportistes. Viviana, Presidenta d’Escursell confirma que hi ha 2 d’aquests 17 
infants que no aniran els dissabtes a jugar, i per tant, com a màxim sempre seran 15. 
L’Organització recorda que si son 15 al partit, obligatòriament hauran de jugar 5-5-5 en els 
tres períodes (no podrà repetir cap infant), deixant el darrer període per a poder anant fent 
canvis si així ho considera l’entrenador/a.  
 
4.- DOCUMENTACIÓ 
L’Organització sol·licita el Full de Registre d’Entitats.  
Explica que ja ho han lliurat les escoles Pinetons Clavé, Gassó i Tatché. Avui fan el lliurament 
les escoles Ginesta i Escursell.  
 
5.- MONITORS/ES VOLUNTARIS 
L’Organització explica que als 14 mails arribats demanant informació vers el voluntariat de 
monitors es va enviar una resposta informant-los degudament que l’oferta era per a realitzar 
tasques de monitor/a d’esport d’equip a un centre escolar de manera voluntària, i no era cap 
oferta de treball. Demanant retornessin el mail omplint la graella que sol·licitàvem més dades 
per a poder distribuir-los pels diferents centres (nom i cognoms, data naixement, esport 
vinculat i amb el que vol realitzar la tasca de voluntariat, preferències de centres on vol fer-
ho, etc). D’aquests hem rebut 5 monitors/es, 2 d’ells de manera duplicada (que s’ofereixen un 
parell). 
 
Es tornen a repassar amb els presents les necessitats que van sol·licitar i un cop veient les 
preferències dels voluntaris, i la seva predisposició o no a ubicar-los on calgui, es decideix fer 
la repartició d’aquests voluntaris de la següent manera: 
 
Escola Clavé. 1 monitora de futbol sala. S’assigna la Sara Mirasol 
Escola Tatché. 1 monitor de futbol sala. S’assigna l’Izan Contreras 
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Escola Escursell. 1 + 1 parella de monitors de futbol sala. S’assigna el Teo Álvaro i la parella 
Quim Boch i Albert Lasús. 
Escola Ginesta. 1 parella de monitores de bàsquet. S’assigna la Myriam Gómez i la Carla 
Corominas. 
 
L’Organització també comenta que s’està mirant la disponibilitat d’un monitor que està a 
l’EFB de Ripollet, entitat federada, i preguntarà al seu centre formatiu si pot fer pràctiques a 
una AMPA. L’AMPA de l’Escursell comenta que van mirar un cas igual i els hi van dir que no 
era possible. L’Organització també comenta que tenim un o dos currículums en els mails 
inicials i, tot i no tornat a mostrar interès en l’oferta un cop explicada, es pot provar per veure 
si hi ha sort.  
 
6.   –PRECS I PREGUNTES 
L'Organització comunica que la data de la propera reunió de coordinadors serà el dimecres 
19/10. 
 
S’informa que, abans de la següent reunió s’informarà als coordinadors per mail i/o whatssapp 
per tal de tramitar les corresponents llicències d’esports individuals (un cop tinguem les 
inscripcions i fetes les gestions amb les entitats esportives col·laboradores), 
 
 
 
 
 
I no havent més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió a les 19:50 hores 
 
 
 
 
 
 
        
       Vist-i-plau      
  
       Josep Miquel                     Carlos Delgado 
           Tècnic Esportiu                     Cap Unitat de Gestió 
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