
 

MATRICULACIÓ I PREUS CURSE 2017-2018 

Benvolguts FUTURS alumnes/as i pares i mares de NOUS alumnes/as de les Escoles Esportives 
Municipals de Sant Joan d'Alacant, amb el present comunicat volem donar un millor servei i 
major comoditat per a realitzar la vostra matrícula en les activitats esportives del pròxim curs escolar 
2017-2018. 
Si la vostra intenció és començar una activitat, o sol·licitar un canvi d'escola, en els mateixos horaris 
oferits en el present curs, que finalitza en el mes de maig, us expliquem a continuació el procés que 
heu de seguir 

 ¿A QUI VA DIRIGIDA?  L'oferta de places és  exclusiva per a totes les persones entre 3 i 99 
anys que reunint les condicions físiques suficients desitgen fer de la pràctica esportiva un 
habite de salut i esplai, no és necessari estar empadronat a Sant Joan d'Alacant ni ser soci del 
poliesportiu, però si reuneixes aqueixos requisits gaudiràs d'estupendes bonificacions que detallarem. 
*consultar taula de preus 
 
 ¿QUAN PUC MATRICULAR-ME? L'oferta d'activitats estarà publicada en el fullet informatiu a la 
fi de Julio de 2016, i el termini de matrícula començarà l'1 d'Agost, sent la primera setmana d'admissió 
només per a socis, i a partir de la segona setmana també podrà fer-ho els no socis. El termini exclusiu 
per a socis impedeix que durant la seua vigència puguen donar-se d'alta nous socis. 

 

 
 ¿ON PUC MATRICULAR-ME? Les sol·licituds en qualsevol cas s'atendran per ordre de 
lliurament en l'oficina de les escoles esportives en el seu horari d'obertura, de dilluns a divendres de 9 
a 13h i de 17 a 19.30h (excepte el mes d'Agost, que les oficines romanen tancades a les vesprades). 
En cas de no haver-hi suficients places, s'obriran llistes d'espera que s'atendran per ordre d'inscripció, 
en el moment que hi haja una vacant disponible. 

 

 ¿COM EM MATRICULE? El primer és informar-se bé dels horaris i continguts de les activitats, 
així com la disponibilitat de places. Els alumnes/as interessats arreplegaran la seua sol·licitud en 
l'oficina i hauran de lliurar-la degudament emplenada (inclosos dades bancàries) en l'oficina de 
les  E.D.M. (l'oficina roja) en horari d'atenció al públic, (de dilluns a divendres de 9 a 13 i de 17 a 
19:30). 
Si presenta el carnet de soci, DNI o fulla d'empadronament a Sant Joan d'Alacant, fotocopia 
carnet família nombrosa, fotocòpia certificat de discapacitat,  s'aplicarà la bonificació corresponent 
*consultar taula de preus. 
Una vegada lliurada la sol·licitud, se li retornarà la mateixa fulla amb la  confirmació de la plaça, amb 
un codi de barres, per a abonar la matrícula en el caixer automàtic de pagament de taxes (en el mateix 
poliesportiu), o en l'entitat bancària indicada EN EL TERMINI DE 3 DIES. I finalment presentant la 
MATRÍCULA SEGELLADA i ELS RESGUARDS DE PAGAMENT en l'oficina d'Administració del 
poliesportiu la seua matrícula estarà confirmada. 
Se li lliurarà el resguard de pagament i còpia de matrícula (fulla groga) en la qual es detalla les 
dates de pagament de les mensualitats en dos rebuts quadrimestrals, per domiciliació bancària. 
Aquest resguard li servirà de justificant i haurà de presentar-ho al monitor el primer dia de classe per a 
confirmar l'assistència. 
 
 ¿I SI EM PENEDISC?    En el cas de voler realitzar algun canvi o donar-se de baixa, per 
qualsevol circumstància sobrevinguda, haurà de dirigir-se i comunicar-ho per escrit (personalment o 
correu electrònic) en l'oficina de les Escoles Esportives. 
    ELS CANVIS d'activitat es consultaran prèviament en l'oficina i haurà d'haver-hi disponibilitat de 
places en la nova activitat que s'esculla. Una vegada confirmada la disponibilitat es presentarà per 
escrit i es procedirà a liquidar la diferència de quota només en el cas que siga major la quota de la 
nova activitat. 
    LES BAIXES en l'activitat igualment es presentaran per escrit en l'oficina de les escoles esportives, 
i liquidant prèviament les quotes de les mensualitats d'assistència efectiva. Les baixes hauran de ser 
comunicades en el moment de produir-se la impossibilitat d'assistència, i si és possible 15 dies abans 
de la data del cobrament domiciliat dels quadrimestres.  

 

 

 



 
 

 ¿QUANT EM COSTA?   Els preus de les activitats consten d'una matrícula per inici de curs i les 
mensualitats (8 en el cas de les activitats d'hivern). La matrícula s'abonarà amb targeta en les 
dependències del poliesportiu o ingrés bancari, a l'hora de formalitzar la matrícula i les mensualitats en 
dos rebuts domiciliats al començament de cada quadrimestre per l'import dels quatre mesos de 
cadascun d'ells. En les activitats d'estiu no es paga matrícula, i el pagament de les mensualitats que 
es desitge assistir, s'abonaran amb targeta en les dependències del poliesportiu, en el moment de 
formalitzar la inscripció. Les bonificacions i preus es detallen a continuació en la taula segons 
l'ordenança municipal que els regula. 
 
 

TIPUS DE PREUS PREU SENSE 

DESCOMPTES 

1. MATRÍCULA CURSE EDM HIVERN 
ADULT I ESCOLAR 

 

30€ 

2.  E.D.M EDAT ESCOLAR 

a) Activ. D'una hora/setmana 
b) Activ. De dues hora/setmana 
c) Activ. De tres hora/setmana 
d) Activ. De Tennis i Pádel 
e) Natació (estiu) 

Preu mes 

20€ 

24€  

28€ 

40€ 

40€ 

3.  E.D.M ADULTS 

a) Activ. D'una hora/setmana 
b) Activ. De dues hora/setmana 
c) Activ. De tres hora/setmana 
d) Activ. De Tennis adults i Padel 
e) Acuagym 

 

Preu mes 

30€ 

36€ 

40€ 

60€ 

40€ 

4.  ESCOLES MATINALS D'ESTIU 

 

a) Activ. De dos dies setmanals 
b) Activ. De tres dies setmanals 
c) Activ. De cinc dies setmanals 

 

Preu quinzenal 

 

60€ 

80€  

100€  

 

 

BONIFICACIONS EN LA QUOTES MENSUALS 
SITUACIÓ DE L'INTERESSAT DESCOMPTE DOCUMENTACIÓ A 

APORTAR 

SOCI  

25 º/o 

* Socis: carnet de soci del 

poliesportiu 

 

* Veí de Sant Joan: Carnet 

d'identitat amb domicili a Sant 

Joan o en defecte d'açò certificat 

d'empadronament en el municipi. 

 

* Famílies Nombrosa i grups 

familiars de 2 membres o més 

Presentació lliure família o titule 

acreditatiu amb fotocòpia del 

mateix 

 

* Discapacitats: Igual o superior 

al 65%. Presentació de la 

Resolució expedit per la 

Consellería corresponent amb 

fotocòpia del mateix 

VEI DE SANT JOAN 

2 O + MEMBRES MATEIXA FAMÍLIA 

(NO SÒCIA NI VEÏNA) 

 FAMÍLIA NOMBROSA  

(NO SÒCIA NI VEÏNA) 30 º/o 

SOCI I VEÍ 
50 º/o DISCAPACITATS 

(NO SOCI NI VEÍ) 

FAMÍLIA NOMBROSA  

(O SÒCIA O VEÏNA) 55 º/o 

DISCAPACITATS 

(SOCI I VEÍ) 75 º/o 

SOCI I VEÍ 

+ FAMÍLIA NOMBROSA O  

DISCAPACITATS 

80 º/o 

 

Les bonificacions no són acumulables quant a la 

situació de l'interessat, solament s'aplica el 

descompte especificat en aquesta taula en cada 

supòsit. 

 



 

 
 

 

El PREU DE LA MATRÍCULA I QUOTES MENSUALS DEPENDRÀ DE LES BONIFICACIONS 

APLICADES. Recorde complir requisits de bonificació i portar la documentació corresponent en 

cada cas. 

Davant qualsevol dubte podeu dirigir-vos a l'oficina de les E.D.M, 

 

sense un altre particular rebeu una cordial salutació: 

 

La coordinació tècnica de les E.D.M. 

 


