
Les persones que volen realitzar qualsevol curs de piscina o gimnàs per al curs d’octubre a juny
(2022-23) a les instal·lacions del Complex Esportiu Municipal Can Xarau, han de realitzar una
pre-inscripció. La pre-inscripció no dóna dret a la plaça.

Modalitat B
Poden fer la pre-inscripció  Modalitat B:

- Totes aquelles persones que hagin fet com a mínim un trimestre realitzat  algun d’aquests
cursos durant la temporada anterior:

- Natació i aquagim adult
- Natació i aquagim gent gran
- Cursetistes de gimnàs que hagin realitzat algun curs durant la temporada anterior,

amb la modalitat de curs programat o mitjançant sessions.

Poden fer la pre-inscripció C:

- Totes les persones  que  no  hagin  realitzat  cap curs ni  de  piscina  ni  de  gimnàs
durant la temporada d’octubre a juny 2021/22, 

Totes les pre-inscripcions rebudes a l’opció B i C s’ordenaran alfabèticament a partir de la lletra
que  ha  sortit  en  el  sorteig  del  16  de  maig  de  2022,  tenint  preferència  les  persones
empadronades a Cerdanyola del Vallès.

En el cas de no entrar en primera opció es podrà optar a la segona o tercera, un cop realitzat el
repartiment de places segons els criteris establerts. Si no obté  plaça en cap opció es quedarà
en llista d’espera.

Del total de les places ofertades es reservarà un 20% destinades a:
- Malaltia justificada mitjançant certificat mèdic de l’especialista corresponent. La

documentació que ho ratifiqui s’ha de lliurar el dia que es fa la preinscripció.
- Germans  o  germanes  de  cursetistes  admesos  que  s’hagin  quedat  en  llista

d’espera.  Aquesta  reserva  haurà  de  ser  sempre  dintre  del  mateix  horari  i  dies
(s’exclou el curs de l’escola de natació)

La prescripció mèdica tindrà preferència davant dels germans.

A partir del 27 de juny. Informació i publicació dels cursos i les places ofertades*.

S’exposarà a la instal·lació de Can Xarau l’oferta de tots els cursos per al període 2022/23, que
va d’octubre a juny, on també hi constarà el nombre de places de cada curs(*)
(*) Aquest any pot haver alguna variació tant en la ratio dels grups como en els horaris
en  funció  de  com  evolucioni  el  tema  de  la  pandèmia  de  COVID  i  de  les  mesures
preventives que es vagin aprovant pel govern.

Es podran descarregar els formularis des de la plana web (www.cerdanyola.cat/esports/can-
xarau/cursos temporada 2022-23) o recollir els fulls de pre-inscripció a l’oficina del complex
Esportiu Can Xarau. 

La  formalització  de  la  pre-inscripció  només  es  podrà  tramitar  de  forma  presencial  a
l’oficina del Complex Esportiu Can Xarau des del 28 de juny al 8 de juliol.

Durant  aquest  període  s’ha  de  presentar  a  la  recepció  de  Can  Xarau  la  sol·licitud  de
preinscripció degudament complimentada amb tota la documentació necessària.

L’horari de preinscripció és de 8 a  21 hores de dilluns a divendres.

Totes  les  sol·licituds  de  pre-inscripció  seran  admeses  i  tindran  els  mateixos  drets.  (Us
recomanem que no feu cap cua, presentar la sol·licitud el primer o l’últim és el mateix, sempre
que es faci dins del període establert)

Documentació a presentar per a la preinscripció B:

 Full de sol·licitud de preinscripció, de condició de pagament i  domiciliació
bancària.

 Fotocòpia  de  la  Cartolina  de  nivell  i  o  informe  del  curs  2022-23  (només  curs
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natació).
 Per  a  qualsevol  variació  en  les  dades  facilitades  durant  la  temporada  anterior,

s’haurà  de  presentar  la  documentació  que  acrediti  aquests  canvis.  (certificació
mèdica, canvi de domiciliació bancària, altres...

 Per poder gaudir dels descomptes cal presentar el document oficial que ho acrediti
(sol en el cas que no s’hagi presentat anteriorment)

Documentació a presentar per a la preinscripció C:

 Full de sol·licitud de preinscripció
 Fotocòpia i original de la Cartolina de nivell (Només cursos de piscina. Si no es té

cartolina  de  nivell  haurà  de fer  una prova  per  determinar  el  seu  nivell  de
natació)

 Fotocòpia i original del DNI del nen/a o bé del llibre de família.
 Fotocòpia i original del DNI del pare, mare o tutor
 Full de domiciliació bancària i fotocòpia i original de la 1ª fulla de la cartilla del banc.
 Full de condició de pagament.
 Per poder gaudir dels descomptes cal presentar el document oficial que ho acrediti 

No seran admeses aquelles sol·licituds que no tinguin tota la
documentació demanada.

Dia    16/05/22  data del sorteig.
El 16/05/22 es va realitzar el sorteig per obtenir la lletra (va sortir la lletra K) aquesta servirà per
ordenar  les  preinscripcions.  Aquest  sorteig  es  va  realitzar  davant  de  la  Secretària  de
l’Ajuntament de Cerdanyola  a les instal·lacions del Complex Esportiu Can Xarau.

La  lletra servirà per efectuar  les ordenacions alfabètiques, un cop les pre-inscripcions hagin
estat ordenades pel primer criteri de repartiment (puntuacions).

Tots  aquells  cursos on el  nombre de sol·licituds  sigui  igual  o inferior  al  nombre de places
ofertades, automàticament figuraran a la llista d’alumnes admesos.

En  tots  aquells  cursos  on  el  nombre  de  sol·licituds  presentades  durant  tot  el  període  de
preinscripció  sigui  major  que  el  nombre  de  places  ofertades,  s’establirà  una  llista  de  les
prioritats abans esmentades.

El 13 de setembre. Publicació de la llista d’alumnes admesos provisionals.

Del 14 de setembre. Període de reclamacions.

El 16 de setembre. Publicació de les llistes definitives.
Tots  aquells  alumnes  que  hagin  estat  admesos  han  de  passar  per  les  oficines  per  tal  de
formalitzar la inscripció per al curs 2022/23, des del 19 al 23 de setembre.

Totes  aquelles  persones  que no realitzin  la  formalització  de la  inscripció  dintre  dels
períodes establerts s’entendrà que deixa la plaça vacant i hauran de presentar escrit que
renuncien a la mateixa.

INFORMACIÓ IMPORTANT A TENIR EN COMPTE 

 Totes aquelles persones que les seves sol·licituds han estat admeses se’ls emetrà el
corresponent  rebut  mitjançant  el  compte  bancari  que ens han facilitat.  Aquest
rebut s’emetrà durant el trimestre. La informació sobre el dia de pagament es penjarà al
tauler d’informació. També s’enviaran informacions via mail.

 INICI DE CURS  el 1 d’octubre de 2022.
 A  causa  de  la  situació  actual  poden  haver  variacions  en  els  horaris,  ratios i

condicions per tal de realitzar aquestes activitats. Abans d’iniciar el curs s’informarà a
les  persones  preinscrites  de  qualsevol  canvi  que  pugui  venir  donat  per  noves
normatives  o  directrius  que  s’estableixin  per  tal  de  respectar  les  normes  higienico-
sanitàries davant aquesta pandèmia del COVID’19.

 La persona que es preinscriu es comprometrà a complir en tot moment les mesures
preventives que s’estableixin davant aquesta nova situació.
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