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Un programa de promoció de l’esport a València amb més de 35 anys de tradició!
Cap programa esportiu t’ofereix a València el que et brinden les Escoles Esportives

SEGURETAT
Un programa que compleix amb els requisits legals de seguretat i salut!

• Professors amb titulació oficial en esports i activitat física.
• Assegurança de responsabilitat civil.
• Assegurances d’accidents (dependents del centre).
• Activitat prioritària en la utilització dels espais esportius dels centres escolars.

València, ciutat que promou l’educació, 

la cohesió social i la salut mitjançant

l’activitat física i l’esport
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QUALITAT EDUCATIVA
Un programa que compleix amb els requisits de qualitat educativa!

• Personal docent contractat per les entitats organitzadores (federacions esportives).
• Material esportiu bàsic de suport per a les sessions pràctiques facilitat per la Fundació Esportiva 

Municipal (FDM).
• Programació esportiva-coeducativa que es basa en les finalitats del sistema educatiu.
• Un programa supervisat per la FDM i les federacions esportives.

INCLUSIÓ
Un programa igualitari que integra tots i totes els escolars que vulguen practicar l’esport!

• Bonificacions en els preus per a aquelles famílies que més ho necessiten.
• Exempcions totals per a la població amb necessitats especials.
• Educació en valors associada al desenrotllament d’hàbits saludables.
• Activitat subvencionada i organitzada per entitats sense ànim de lucre (federacions, clubs) amb preus 

assequibles destinats a cobrir els gastos de funcionament.
• Participació i estímul de l’associacionisme esportiu escolar.

CONCILIACIÓ FAMILIAR
Un programa que es desenrotlla en horari extraescolar i facilita una major conciliació familiar!

• Amb una duració de curs escolar, es converteix en un recurs adequat per a les famílies.
• Completa el temps de pràctica fisicoesportiva del xiquet amb un suplement d’almenys dos hores 

setmanals d’activitat física.

INICIACIÓ ESPORTIVA
Un programa que garanteix la correcta iniciació esportiva i evita els riscos d’una orientació exclusiva cap al 
rendiment!

• Projectes esportius educatius que respecten les fases evolutives i les capacitats dels escolars, evitant 
l’especialització precoç, una oferta variada i poliesportiva.

• La relació amb les federacions permet coordinar estes activitats amb tota l’oferta federativa (jocs 
esportius, activitats extraordinàries, campionats i tornejos, festes finals, Escoles d’Estiu, Miniolimpiades, 
carreres populars…).
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01. ESCOLES ESPORTIVES (EEEE)

Qui organitza les EEEE?
Les EEEE estan organitzades per les federacions i associacions esportives en col·laboració amb la Fundació 
Esportiva Municipal de l’Ajuntament de València (FDM).

A quina població va dirigit este programa?
L’oferta esportiva que es presenta a continuació comprén les edats d’entre els 4 als 18 anys, és a dir, abasta 
tota l’etapa d’escolarització obligatòria.

Quin caràcter té l’activitat?
Les activitats són de caràcter voluntari i els seus objectius han de ser complementaris dels de l’assignatura 
d’Educació Física. Es configuren a través d’un Itinerari Esportiu Educatiu en coherència amb els cicles 
educatius. A cada etapa o cicle educatiu, a cada edat, correspon un tipus d’activitat o Escola Esportiva en 
concret.

On s’ubiquen les activitats?
Les EEEE organitzades en els centres escolars (Infantil, Primària i/o Secundària) estaran ubicades en les 
mateixes instal·lacions del centre escolar i també en els poliesportius municipals.

Quan es realitzen les activitats?
Les EEEE es realitzaran en horari no lectiu i en dies laborables. Coincidiran amb el calendari escolar oficial 
publicat per la Conselleria d’Educació, a excepció de l’inici (1 o 15 d’octubre) i el final de l’activitat (31 de maig, 
habitualment)1.

Qui pot sol·licitar EEEE?
Podran sol·licitar EEEE, els centres escolars 
d’Infantil, Primària, Secundària Obligatòria. 
La sol·licitud haurà de vindre acompanyada 
de l’acord del Consell Escolar del centre o, 
provisionalment, per l’acord del director del 
centre.
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1  Alguna de les activitats pot allargar-se fins a finals de juny.
Les condicions particulars d’estes activitats hauran de consultar-se.
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02. ITINERARI ESPORTIU EDUCATIU

En el quadre que s’exposa a continuació es pot identificar l’itinerari esportiu educatiu de les EEEE i conèixer les 
característiques específiques de cadascuna de les activitats o tipus d’Escola Esportiva.

TIPUS D’ESCOLA 
ESPORTIVA

EDAT  
D’ALUMNES 
(En anys)

CICLE 
EDUCATIU OBJECTIU

CÀRREGA 
HORÀRIA 
SETMANAL

ALUMNES 
PER GRUP
Min.– Màx.

ESPORT

A.F.B. (Activitat 
Física Base)

4-5 anys. 
Nascuts 
2014-2013

Educació 
Infantil

Desenrotllament de 
l’esquema corporal

2 hores
(2 sessions
60 minuts)

12-20

Preesport
6-7 anys. 
Nascuts 
2012-2011

Educació 
Primària  
(1er cicle)

Activitats i Jocs 
preesportius

2 hores
(2 sessions
60 minuts)

12-20

EEP
Escola Esportiva de 
Promoció

8-11 anys. 
Nascuts  
2010-2007

Educació 
Primària (2n i 
3er cicles)

Iniciació esportiva 
bàsica

De 2 o 3 hores
(2 o 3 sessions de
90 o 60 minuts)

12-20 (*1)

(Esports individuals 
amb grups reduïts)

8-11 anys. 
Nascuts 
2010-2007

Educació 
Primària (2n i 
3er cicles)

Iniciació esportiva 
bàsica

De 2 o 3 hores
(2 o 3 sessions de
90 o 60 minuts)

6 - 10 (*2)

EIE
Escola d’Iniciació 
Esportiva

12-15 anys. 
Nascuts 
2006-2003

Educació 
Secundària 
Obligatòria

Perfeccionament 
i desenrotllament 
esportiu

2 o 3 hores
(2 o 3 sessions de
90 o 60 minuts)

12-20 (*1)

(Esports individuals 
amb grups reduïts)

12-15 anys. 
Nascuts 
2006-2003

Educació 
Secundària 
Obligatòria

Perfeccionament 
i desenrotllament 
esportiu

De 2 o 3 hores
(2 o 3 sessions de
90 o 60  minuts)

6-10 (*2)

EEE
Escola 
d’Especialització 
Esportiva

16-18 anys. 
Nascuts 
2002-2000

Batxillerat 
i/o Formació 
Professional

Especialització 
esportiva

3–6 hores
(2-4 sessions de
90 minuts)

8-15 Només en 
Poliesportius 

(*1) (*2)

Escacs
- Escacs Base
- Preescacs
- EEP d’Escacs
- EIP d’Escacs

4-15 anys. 
Nascuts 
2014-2003

E. Infantil, 
Primària i 
Secundària

Iniciació i 
desenrotllament 
esportiu

1 hora
(1 sessió de
60 minuts)

10-15

(*1) Atletisme, bàdminton, bàsquet, handbol, esgrima, gimnàstica rítmica, gimnàstica artística, hoquei, karate, pilota (frontenis), voleibol, futbol femení, futbol sala, 
tennis de taula, pilota valenciana, rugbi, triatló, waterpolo.
(*2) Bàdminton, esgrima, pilota (frontenis), tennis de taula, pilota valenciana, waterpolo.



7

AFB
Activitat Física Base

Infantil 4-5 anys. 
Nascuts 2014-2013

2 h. setmanals
110  €/any

Dos terminis:
70 € (inici de curs)
40 € (2n termini)
70 €   (alumnes que s’incorporen a partir 

de gener)

Preesport

Primer cicle de 
Primària 6-7 anys. 
Nascuts 2012-2011

2 h. setmanals
110  €/any

Dos terminis:
70 € (inici de curs)
40 € (2n termini)
70 €   (alumnes que s’incorporen a partir 

de gener)

Escacs
Club Ajedrez
Ciutat Vella

Escacs Base 
Preescacs EDP 
Escacs EID  
Escacs

1 h. setmanal
98  €/any

Dos terminis:
60 € (inici de curs)
38 € (2n termini)

Atletisme
www.facv.es

EDP Primària
EID Secundària

EED Batxiller, FP

2 h. setmanals
130  €/any

3 h. setmanals
155  €/any

4 h. setmanals
180  €/any

Consultar condicions
en la Federació d’Atletisme CV

ESPORT
TIPUS D’ESCOLA 

ESPORTIVA
HORES SETMANALS 

PREU ANUAL
TERMINIS DE PAGAMENT

03. ACTIVITATS, PREUS Y FORMES DE PAGAMENT

https://clubajedrezciutatvella.blogspot.com.es
https://clubajedrezciutatvella.blogspot.com.es
http://www.facv.es/inicio/val


ESPORT
TIPUS D’ESCOLA 

ESPORTIVA
HORES SETMANALS 

PREU ANUAL
TERMINIS DE PAGAMENT

Bàdminton
www.badmintoncv.org

EDP Primària
EID Secundària

EED Batxiller, FP

2 h. setmanals
110  €/any

3 h. setmanals
130  €/any

Preu a consultar

Dos terminis:
70 € (inici de curs)
40 € (2n termini)
70 €   (alumnes que s’incorporen a partir 

de gener)

Dos terminis:
80 € (inici de curs) 
50 € (2n termini)
80 €  (alumnes que s’incorporen a partir 

de gener)

Bàsquet *
www.fbcv.es

EDP  Primària EID 
Secundària

EED Batxiller, FP

2 h. setmanals
115  €/any
Sense competició

155  €/any
Amb competició els 
caps de setmana

3 h. setmanals
135  €/any
Sense competició

175  €/any
Amb competició els 
caps de setmana

Preu a consultar

Sense competició
Dos teriminis:
75 €  (inici de curs)
40 € (2n termini)
75 €  (alumnes que 

s’incorporen 
a partir de 
gener)

Dos terminis:
85 €  (inici de curs)
50 €  (2n termini)
85 €  (alumnes que 

s’incorporen 
a partir de 
gener)

Amb competició 
Dos terminis:
105 €  (inici de 

curs)
50 €  (2n termini)
105 €  (alumnes que 

s’incorporen 
a partir de 
gener)

Dos terminis:
115 €  (inici de curs)
60 €  (2n termini)
115 €  (alumnes 

que 
s’incorporen 
a partir de 
gener)

8
*  Esta opció inclou la participació del grup escolar en els Jocs Esportius Municipals amb la 

direcció i acompanyament del tècnic esportiu de les EEEE.

http://www.badmintoncv.org
http://www.fbcv.es


Handbol
www.fbmcv.com

EDP Primària
EID Secundària

EED Batxiller, FP

2 h. setmanals
110  €/any

3 h. setmanals
130  €/any

Preu a consultar

Dos terminis:
70 € (inici de curs)
40 € (2n termini)
70 €  (alumnes que s’incorporen a partir 

de gener)

Dos terminis:
80 €  (inici de curs)
50 €  (2n termini)
80 €  (alumnes que s’incorporen a partir 

de gener)

Esgrima
www.fecv.es

EDP Primària
EID Secundària

EED Batxiller, FP

2 h. setmanals
110  €/any

3 h. setmanals
130  €/any

Preu a consultar

Dos terminis:
70 € (inici de curs)
40 € (2n termini)
70 €  (alumnes que s’incorporen a partir 

de gener)

Dos terminis:
80 €  (inici de curs)
50 €  (2n termini)
80 €  (alumnes que s’incorporen a partir 

de gener)

FESA
Esports Adaptats
(població especial)
www.fesa.es

A partir de 6 anys Preu a consultar Consultar condicions
en la Federació d’Esports Adaptats CV

ESPORT
TIPUS D’ESCOLA 

ESPORTIVA
HORES SETMANALS 

PREU ANUAL
TERMINIS DE PAGAMENT
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https://www.fbmcv.com
http://fecv.es/wp/
http://www.fesa.es/?traducir=es-ca_valencia


Futbol Sala *
www.ffcv.es

EDP Primària
EID Secundària

EED Batxiller, FP

2 h. semanals
117  €/any
Sense competició 

162  €/any
amb competició els 
caps de setmana

Preu a consultar

Sense competició
Dos terminis:
70 €  (inici de curs)
47 € (2n termini)
70 €  (alumnes que 

s’incorporen 
a partir de 
gener)

Amb competició 
Dos terminis:
110 €  (inici de 

curs)
52 € (2n termini)
110 €  (alumnes 

que 
s’incorporen 
a partir de 
gener)

Futbol Femení
info@cffmaritim.com
www.cffmaritim.com

EDP Primària
EID Secundària

EED Batxiller, FP

3 h. setmanals
130  €/any

Preu a consultar

Dos terminis:
80 €  (inici de curs)
50 €  (2n termini)
80 €  (alumnes que s’incorporen 

a partir de gener)

Gimnàstica
www.fgcv.net

EDP Primària
EID Secundària

EED Batxiller, FP

2 h. setmanals
115  €/any

Preu a consultar

Dos terminis:
70 €  (inici de curs)
45 €  (2n termini)
70 €  (alumnes que s’incorporen 

a partir de gener)

ESPORT
TIPUS D’ESCOLA 

ESPORTIVA
HORES SETMANALS 

PREU ANUAL
TERMINIS DE PAGAMENT
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*  Esta opció inclou la participació del grup escolar en els Jocs Esportius Municipals amb la 

direcció i acompanyament del tècnic esportiu de les EEEE.

http://www.ffcv.es/wp/
mailto:info%40cffmaritim.com%20?subject=
http://cffmaritim.com/web/
https://www.fgcv.net


Hoquei
www.fhcv.es

EDP Primària
EID Secundària

EED Batxiller, FP

2 h. setmanals
110  €/any

3 h. setmanals
130  €/any

Preu a consultar

Dos terminis:
70 €  (inici de curs)
40 €  (2n termini)
70 €  (alumnes que s’incorporen 

a partir de gener)

Dos terminis:
80 €  (inici de curs)
50 €  (2n termini)
80 €  (alumnes que ‘incorporen 

a partir de gener)

Karate
www.fkaratecv.es

EDP Primària
EID Secundària

EED Batxiller, FP

2 h. setmanals
110  €/any

3 h. setmanals
130  €/any

Preu a consultar

Dos terminis:
70 €  (inici de curs)
40 €  (2n termini)
70 €  (alumnes que s’incorporen 

a partir de gener)

Dos terminis:
80 €  (inici de curs)
50 €  (2n termini)
80 €  (alumnes que s’incorporen 

a partir de gener)

ESPORT
TIPUS D’ESCOLA 

ESPORTIVA
HORES SETMANALS 

PREU ANUAL
TERMINIS DE PAGAMENT
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https://fhcv.es/fhcv/
www.fkaratecv.es


Orientació
www.fedocv.org

EDP Primària
EID Secundària

EED Batxiller, FP

2 h. setmanals
110  €/any

3 h. setmanals
130  €/any

Preu a consultar

Dos terminis:
70 €  (inici de curs)
40 €  (2n termini)
70 €  (alumnes que s’incorporen 

a partir de gener)

Dos terminis:
80 €  (inici de curs)
50 €  (2n termini)
80 €  (alumnes que s’incorporen 

a partir de gener)

Pàdel
www.padelcv.com

EDP  Primària EID 
Secundària

2 h. setmanals
110  €/any

Dos terminis:
70 € (inici de curs)
40 € (2n termini)
70 €   (alumnes que s’incorporen a partir 

de gener)

Pilota (Frontenis)
www.ffpcv.com

EDP Primària
EID Secundària

EED Batxiller, FP

2 h. setmanals
110  €/any

3 h. setmanals
130  €/any

Preu a consultar

Dos terminis:
70 €  (inici de curs)
40 €  (2n termini)
70 €  (alumnes que s’incorporen 

a partir de gener)

Dos terminis:
80 €  (inici de curs)
50 €  (2n termini)
80 €  (alumnes que s’incorporen 

a partir de gener)

ESPORT
TIPUS D’ESCOLA 

ESPORTIVA
HORES SETMANALS 

PREU ANUAL
TERMINIS DE PAGAMENT
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http://www.fedocv.org
https://padelcv.com
http://www.ffpcv.com


Pilota Valenciana
www.fedpival.es

EDP Primària
EID Secundària

EED Batxiller, FP

2 h. setmanals
110  €/any

3 h. setmanals
130  €/any

Preu a consultar

Dos terminis:
70 €  (inici de curs)
40 €  (2n termini)
70 €  (alumnes que se s’incorporen 

a partir de gener)

Dos terminis:
80 €  (inici de curs)
50 €  (2n termini)
80 €  (alumnes que s’incorporen 

a partir de gener)

Rugbi
www.rugbycv.es

EDP Primària
EID Secundària

EED Batxiller, FP

2 h. setmanals
110  €/any

3 h. setmanals
130  €/any

Preu a consultar

Dos terminis:
70 €  (inici de curs)
40 €  (2n termini)
70 €  (alumnes que s’incorporen 

a partir de gener)

Dos terminis:
80 €  (inici de curs)
50 €  (2n termini)
80 €  (alumnes que s’incorporen 

a partir de gener)

ESPORT
TIPUS D’ESCOLA 

ESPORTIVA
HORES SETMANALS 

PREU ANUAL
TERMINIS DE PAGAMENT
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http://fedpival.es/inici
http://rugbycv.es


ESPORT
TIPUS D’ESCOLA 

ESPORTIVA
HORES SETMANALS 

PREU ANUAL
TERMINIS DE PAGAMENT

Tennis de Taula
www.fttcv.es

EDP Primària
EID Secundària

EED Batxiller, FP

2 h. setmanals
110  €/any

3 h. setmanals
130  €/any

Preu a consultar

Dos terminis:
70 €  (inici de curso)
40 €  (2n termini)
70 €  (alumnes que s’incorporen 

a partir de gener)

Dos terminis:
80 €  (inici de curs)
50 €  (2n termini)
80 €  (alumnes que s’incorporen 

a partir de gener)

Triatló
www.triatlocv.org

EDP Primària
EID Secundària

EED Batxiller, FP

3 h. setmanals
155  €/any

Preu a consultar

Dos terminis:
100 €  (inici de curs)
55 €  (2n termini)
100 €  (alumnes que s’incorporen 

a partir de gener)
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https://www.fttcv.es
https://www.triatlocv.org/ca/


ESPORT
TIPUS D’ESCOLA 

ESPORTIVA
HORES SETMANALS 

PREU ANUAL
TERMINIS DE PAGAMENT

Voleibol
www.fvbcv.com

EDP Primària
EID Secundària

EED Batxiller, FP

2 h. setmanals
110  €/any

3 h. setmanales
130  €/año

Preu a consultar

Dos terminis:
70 €  (inici de curs)
40 €  (2n termini)
70 €  (alumnes que s’incorporen 

a partir de gener)

Dos terminis:
80 €  (inici de curs)
50 €  (2n termini)
80 €  (alumnes que s’incorporen 

a partir de gener)

Waterpolo
www.fncv.es

EDP Primària
EID Secundària

2 h. setmanals
110  €/any

Dos terminis:
70 €  (inici de curs)
40 €  (2n termini)
70 €  (alumnes que s’incorporen 

a partir de gener)

 

Segons estableix la normativa de les EEEE, publicada a la pàgina web de la FDM (www.fdmvalencia.es) a la secció> “Escuelas Deportivas”> 
“Normativa”, hi haurà bonificacions dels preus fins al 100% quan concórreguen circumstàncies d’especial interès social.
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http://www.fvbcv.com
https://www.fncv.es/web/
http://www.fdmvalencia.es/esport-escolar/escoles/normativa/


04. PROCESSOS DE SOL·LICITUD I INSCRIPCIÓ EN LES EEED

1.  La sol·licitud de les EEEE haurà de realitzar-se per mitjà del següent enllaç de la pàgina web de la FDM: 
www.fdmvalencia.es/esport-escolar/escoles/ omplint totes i cadascuna de les dades que en els esmentats 
formularis electrònics es demanen (elecció d’activitats esportives per ordre de preferència i reserva d’horaris 
i instal·lacions esportives del centre).

2.  La sol·licitud podrà anar acompanyada d’un informe elaborat pel professor d’Educació Física, en el que es 
justifique l’elecció de les activitats esportives en funció dels objectius educatius de l’assignatura, com a 
complement d’esta. (Es valoraran especialment aquelles sol·licituds acompanyades de l’informe tècnic del 
professor d’Educació Física, i en aquells casos en què l’organització de les activitats Esportives siga coherent 
amb l’itinerari esportiu educatiu proposat pel programa general de les EEEE, és a dir, que l’esmentada 
sol·licitud complete l’itinerari, oferint, almenys, una activitat per a cada un dels cicles educatius –AFB, 
Preesport, EDP, EID–).

3.  El procés de difusió i inscripció d’alumnes en les EEEE es concreta en el següent calendari d’actuacions: 
 
28 de maig. Enviament massiu d’informació i difusió general 
22 de juny. Últim dia per a rebre en la FDM la sol·licitud d’EEEE. 
3 de setembre. Publicació de les llistes de sol·licituds admeses en la pàgina web de la FDM. 
17 de setembre. Inici de la inscripció. Primer termini fins al 30 de setembre (centres que inicien la seua 
activitat el 1 d’octubre) i fins al 14 d’octubre (centres que inicien la seua activitat el 15 d’octubre).

4.  En cas de sol·licitar EEEE després de la data fixada en el calendari (22 de juny), la sol·licitud quedarà fora de 
termini i passarà a una llista de reserva.

5.  El grup d’EEEE es posarà en marxa sempre que reunisca el mínim d’alumnes per grup establit en esta 
normativa. Si un centre no reuneix el nombre mínim d’alumnes o no presenta la documentació detallada 
anteriorment en el termini establit, no podrà iniciar l’activitat i la seua oferta passarà a un altre centre.

6.  La inscripció d’alumnes estarà oberta durant tot el curs, de manera que es podran incorporar alumnes als grups 
inicialment formats, sempre que hi haja places lliures.

7.  La inscripció es farà mitjançant la pàgina web de la FDM i el pagament es realitzarà a través d’una entitat 
bancària en el compte de cada una de les entitats organitzadores (esports).

16

http://www.fdmvalencia.es/esport-escolar/escoles/


05. CARACTERÍSTIQUES DE LES EEEE

1. Els grups, en general, seran mixtos (igualitaris).

2.  No podran formar-se grups amb xiquets i xiquetes de cicles educatius diferents dels que es proposen en 
l’Itinerari esportiu educatiu (excepte en aquells casos considerats d’interés social per la FDM).

3.  Hauran d’organitzar-se, almenys, dos grups d’alumnes en cada centre. Excepcionalment, s’autoritzarà 
l’organització d’un sol grup, però sempre que es respecten les edats de l’itinerari esportiu.

4.  Les activitats de les EEEE han d’estar obertes a la comunitat veïnal. Per tant, podran participar tots/es els/
les xiquets/es, pertanguen o no al centre escolar.

5.  Els tècnics esportius encarregats d’impartir les classes pertanyen a les entitats/federacions esportives 
col·laboradores del programa i posseeixen la titulació oficial corresponent.

6.  Algunes EEEE podran participar en el programa dels Jocs Esportius municipals sempre que ho sol·liciten el 
centre escolar o la federació esportiva i així ho aconsellen els tècnics esportius.

7.  Al llarg del curs s’organitzaran una sèrie d’activitats i programes extraordinaris. Estes activitats 
pretenen completar la formació esportiva dels alumnes, així com oferir la possibilitat d’adquirir multitud 
d’experiències, encaminades a desenrotllar hàbits saludables i esportius (intercanvis esportius amb altres 
ciutats, trobades i competicions entre escoles, trobades esportives pares-fills, assistència a partits dels 
nostres equips de divisió d’honor en els seus respectius esports, festa final de curs, etc.).

06. OBLIGACIONS DELS CENTRES ESCOLARS

A) EN EL MOMENT DE LA SOL·LICITUD

1.  Els centres escolars que sol·liciten la concessió d’EEEE hauran de cedir les seues instal·lacions esportives en 
horari extraescolar per a la realització d’estes activitats esportives.

2.  Les EEEE hauran d’estar autoritzades pel Consell Escolar del centre i hauran d’incorporar-se al Projecte 
Educatiu del centre. (El director del centre haurà de remetre un certificat que acredite l’acord del Consell 
Escolar i la incorporació al Projecte Educatiu).
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3.  El centre escolar es comprometrà, en el moment de la sol·licitud, a reservar els horaris i les instal·lacions 
esportives necessàries per al desenrotllament de les activitats sol·licitades (hauran de reflectir-se en el 
document oficial utilitzat en la sol·licitud).

4.  Estos horaris hauran d’ajustar-se a la càrrega horària proposada en el programa general de les EEEE i no podran 
modificar-se amb posterioritat (si es concedeixen les EEEE definitivament) sense el consentiment de la FDM.

5.  Es considerarà prioritari en la selecció de la sol·licitud d’EEEE l’existència d’una associació esportiva o d’una 
altra índole (AMPA, etc.) que col·labore en la gestió de les activitats esportives. Per tant, en la sol·licitud haurà 
de referir-se la seua existència i compromís amb l’activitat.

B) EN EL MOMENT DE LA INSCRIPCIÓ (UNA VEGADA CONCEDIDES LES ACTIVITATS)

1.  Haurán d’encarregar-se de la inscripció dels alumnes, mitjançant la pàgina web www.fdmvalencia.es, 
habilitada per la FDM com a suport a esta tasca. El pagament es realitzarà en qualsevol entitat bancària i 
s’ingressarà en el compte de l’entitat organitzadora corresponent.

2.  S’encarregaran de difondre la informació i publicitat de les EEEE en el seu centre o àrea d’influència i assistir 
a les reunions que convoque la Fundació Esportiva Municipal.

3.  S’encarregaran de tramitar les sol·licituds de bonificacions i exempcions de pagament del preu segons 
s’estableix en la normativa de les EEEE.

C) UNA VEGADA INICIAT EL CURS

1.  Contribuir al bon funcionament de les activitats supervisant la labor del monitor, facilitant-li els recursos 
propis del centre (claus, magatzem de material, equipament, etc.) i vigilant, en general, el desenrotllament de 
les activitats.

2.  Informarla FDM i l’entitat organitzadora (esport) de qualsevol circumstància anòmala que s’observe, tant en 
el comportament, actitud o falta d’assistència del monitor, accidents o lesions que es produïsquen, canvis i/o 
modificacions d’horaris, etc.

3.  S’encarregaran de mantindre en bon estat les instal·lacions esportives dels centres i assumir la 
responsabilitat de la seua gestió.

4.  Emmagatzemaran i cuidaran el material esportiu fungible aportat per a l’organització de l’EEEE. 
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07. CRITERIS BÁSICS DE SELECCIÓ DE SOL·LICITUDS

1.  L’existència en el centre d’una entitat esportiva o de caràcter associatiu que mostre el seu compromís de 
col·laboració i una capacitat que garantisca la sostenibilitat del programa.

2.  La implicació del professorat d’Educació Física en l’organització de les EEEE, concretada en la realització 
d’informes i supervisió de les activitats.

3.  La garantia de continuïtat de la pràctica dels alumnes de les EEEE estimulant els itineraris esportius 
educatius complets des dels 4 als 16-18 anys.

4.  El manteniment i consolidació del nucli esportiu originat en cursos anteriors, sempre que les activitats 
s’hagen exercit amb normalitat.

5.  La promoció dels esports minoritaris per a garantir la seua continuïtat en l’oferta de la ciutat de València.

6.  La distribució dels centres esportius de la manera més equitativa possible en el mapa de la ciutat, amb 
l’objecte de facilitar l’accés al nombre més gran d’escolars.

7.  La distribució de les activitats esportives 
en funció del nombre d’alumnes de cada 
centre.

8.  Es valoraran especialment les situacions 
en què les EEEE puguen contribuir a 
aconseguir millores de tipus social  
en l’entorn.

9.  En general, es valoraran els interessos 
esportius educatius manifestats pels 
centres escolars i les federacions.
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08. INFORMACIÓ ESPECÍFICA (ENTITATS COL·LABORADORES)

Club Escacs Ciutat Vella (Escacs) ........................................................................................................................Tel.: 962 057 303
Federació d’Atletisme ..............................................................................................................................................Tel.: 963 859 508
Federació de Bàdminton ........................................................................................................................................Tel.: 676 127 946
Federació de Bàsquet .............................................................................................................................................Tel.: 963 465 001
Federació d’Handbol ................................................................................................................................................Tel.: 963 844 537
Federació d’Esports Adaptats (FESA)  ...............................................................................................................Tel.: 963 465 726
Federació d’Esgrima ...............................................................................................................................................Tel.: 963 922 515
Federació de Futbol (Comité de Futbol Sala) ...................................................................................................Tel.: 963 942 957
Club de Futbol Femení Marítim ............................................................................................................................Tel.: 629 704 241
Federació de Gimnàstica ........................................................................................................................................Tel.: 963 462 082
Federació d’Hockey ..................................................................................................................................................Tel.: 963 741 920
Federació de Kárate ................................................................................................................................................Tel.: 963 924 817
Federació d’Orientació ............................................................................................................................................Tel.: 635 549 378
Federació de Padel ..................................................................................................................................................Tel.: 962 054 167
Federació de Pilota (Frontenis) ............................................................................................................................Tel.: 963 826 322
Federació de Pilota Valenciana ............................................................................................................................Tel.: 963 749 558
Federació de Rugbi ..................................................................................................................................................Tel.: 963 926 224
Federació de Tennis de Taula ...............................................................................................................................Tel.: 963 154 461
Federació de Triatló .................................................................................................................................................Tel.: 963 462 649
Federació de Voleibol ..............................................................................................................................................Tel.: 963 918 760
Federació de Waterpolo ..........................................................................................................................................Tel.: 963 851 123

Per a més informació sobre la normativa de les EEEE (bonificacions en el preu, procés de selecció de 
sol·licituds, condicions i característiques en general) o per a qualsevol consulta, suggeriment o informació en 
general, pots visitar l’enllaç següent:  www.fdmvalencia.es/esport-escolar/escoles/ 

O adreçar-te a:
FUNDACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
Complex Esportiu Cultural Petxina
Passeig de la Petxina núm. 42
Tel.: 96 354 83 00 / Fax: 96 394 45 83
E-mail: informacion@fdmvalencia.es
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