
ESPORT TIPUS DE QUOTA QUOTA MESOS MATRICULA PACK ROBA OBESERVACIONS

FUTBOL SALA CEEB MENSUAL      44,00 € OCT-JUN           35,00 €  70,00 € ** 
Entrenaments i 

partits en pista 

descoberta

VOLEIBOL CEEB MENSUAL      44,00 € OCT-JUN           35,00 €  70,00 € ** 
Entrenaments i 

partits en pista 

descoberta

BÀSQUET CEEB MENSUAL      44,00 € OCT-JUN           35,00 €  70,00 € ** 
Entrenaments i 

partits en pista 

descoberta

FUTBOL SALA FEDERAT 

BASE (infantil - juvenil)
MENSUAL      52,00 € SET-JUN  *  70,00 € ** 

Entrenaments en 

pista descoberta i 

partits a pavelló

FUTBOL SALA FEDERAT 

SENIORS
MENSUAL      57,00 € SET-JUN  *  70,00 € ** 

Mínim d'un 

entrenament a pista 

coberta i partits a 

pavelló

VOLEIBOL FEDERAT BASE 

(infantil)
MENSUAL      44,00 € SET-JUN           35,00 €  70,00 € ** 

Entrenaments en 

pista coberta i 

partits a pavelló

VOLEIBOL FEDERAT BASE 

(cadet)
MENSUAL      52,00 € SET-JUN           35,00 €  70,00 € ** 

Entrenaments en 

pista coberta i 

partits a pavelló

VOLEIBOL FEDERAT JUVENIL MENSUAL      52,00 € SET-JUN           75,00 €  70,00 € ** 
Entrenaments en 

pista coberta i 

partits a pavelló

VOLEIBOL FEDERAT 

SENIORS
MENSUAL      57,00 € SET-JUN           85,00 €  70,00 € ** 

Entrenaments en 

pista coberta i 

partits a pavelló

BÀSQUET FEDERAT 

(JÚNIOR)
MENSUAL      44,00 € SET-JUN           35,00 €  70,00 € ** 

Mínim d'un 

entrenament a pista 

coberta i partits a 

pavelló

ESCOLA DE VOLEI CREUETA 

(Només entrenaments)

(Benjamí, Pre-aleví i Aleví)

MENSUAL      30,00 € OCT-JUN                 -   €           35,00 € 
Entrenaments a 

pista coberta o 

pavelló

ESCOLA DE VOLEI CREUETA - 

Amb competició

(Benjamí, Pre-Aleví i Aleví)

MENSUAL      30,00 € OCT-JUN                 -   €  70,00 € ** 
Entrenaments i 

partits a pista 

coberta o pavelló

INICIACIÓ AL VOLEIBOL 

(Només entrenaments)   (2n 

i 3r primària)

TRIMESTRAL      60,00 € OCT-JUN                 -   €           35,00 € 
Entrenament a pista 

coberta o pavelló

HIP HOP TRIMESTRAL      50,00 € OCT,GEN,ABRIL           20,00 €           35,00 € Entrenament en sala 

TENNIS TAULA TRIMESTRAL      50,00 € OCT,GEN,ABRIL           20,00 €           35,00 € 
Entrenament a 

exterior

GIMNÀSTICA RÍTMICA TRIMESTRAL      50,00 € OCT,GEN,ABRIL           20,00 €           35,00 € Entrenament en sala 

QUOTES ACTIVITATS CONTINUADES TEMP. 2018 - 19 AEE INSTITUT MONTSERRAT

** El Pack de Roba esportiva és un pack de roba complert que té un cost aproximat de 180 €, del qual l'entitat subvenciona 

una part (110 €) i la família paga la resta. En el cas dels jugadors nous hauran de comprar la roba de competició que tindrà 

un cost extra de 30€.

*Els jugadors d'aquests equips hauran de pagar la quota de la mutualitat esportiva directament al Portal del Federat de la 

FCF

Aquestes són les quotes  de tota la temporada, no existeix ni quota pavelló, ni quota sorteig, ni altres.

Aquestes que han reduit el seu preu respecte a la temporada anterior.


