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Escola
multiesportiva
Per a nens i nenes que estan cursant P4 i P5, l’escola 
multiesportiva neix amb la idea de conèixer els 
diferents esports que poden fer els infants a Sant Hilari 
en aquesta etapa de creixement que encara no han 
definit les seves prioritats esportives. A part del treball 
psicomotriu que els ajuda a guanyar habilitats en el 
seu creixement integral, també els servirà per introduir-
se en esports com el futbol, el bàsquet, el tennis, la BTT, 
el running, la gimnàstica rítmica i ballet i el patinatge.   

La programació està pensada en cicles de 7 setmanes, 
treballant un esport diferent cada setmana. 

Beneficis

— En l’àmbit cognitiu. Estimula la percepció espai – 
temps, crea hàbits, millora la memòria, l’atenció i la 
creativitat.

— En l’àmbit socioafectiu. Ajuda als infants a 
descarregar els impulsos i a equilibrar-se en la part 
afectiva, col·labora en la integració social i reafirma 
la seva autoestima, a conèixer els seus límits i 
capacitats.

— En l’àmbit motor. Millora en la consciència corporal, 
a la percepció del mateix cos i al coneixement de 
l’esquema corporal. Vital per afirmar la lateralitat, el 
control postural, l’equilibri i la coordinació.  



Dilluns 17:30 - 18:30

Dimecres 17:30 - 18:30

1 sessió 
setmana

2 sessions 
setmana

Trimestral 56,10 € 84,15 €

Quotes mensuals 18,70 € 28,05 €

Sessions  
Per a nens i nenes de P4 i P5

*10% de descompte a les persones amb abonament del Centre 
Esportiu Municipal. 

*El compromís de la inscripció és trimestral. Les quotes mensuals 
són únicament per facilitar el pagament.

QUOTES



1r trimestre 20.09.2021 — 22.12.2021

2n trimestre 10.01.2022 — 03.04.2022

3r trimestre 04.04.2022 — 22.06.2022

Calendari

Famílies i persones abonades 02.08.2021 — 12.09.2021

Obertes a tothom 09.08.2021 — 12.09.2021

Inscripcions

Renovació automàtica: Es renovarà automàticament a tot l’alumnat que no manifesti 
la seva voluntat de no continuar al trimestre següent. La data límit per donar-se de 
baixa pel 2n trimestre és el 22 de desembre. La data límit per donar-se de baixa pel 3r 
trimestre és el 25 de març. 

Una vegada començat el curs, si queden places lliures, les inscripcions estaran 
obertes fins el 2n trimestre. A partir del 3r trimestre no es podran fer noves inscripcions 
si l’alumne no té un nivell adequat al grup que s’ha d’integrar. 

Els cursos tenen un preu trimestral que es fracciona en 3 quotes mensuals. Les quotes 
es cobren per avançat mitjançant rebut bancari domiciliat amb venciment el dia 1 
de cada mes. El primer rebut es carregarà el dia 1 d’octubre. En els cursos de petits i 
infantils se seguirà el calendari escolar de Sant Hilari Sacalm pel que fa a festius i a 
dies de lliures disposició. Les places són limitades.

Sportgest es reserva el dret a modificar el programa d’activitats. 



Coordinador 
de secció: 
Esteve Vilarrasa 
Codina

Mira que lluny 
has arribat!  


