
INFORMACIÓ MATRÍCULA* 

DATES MATRICULACIÓ
Del 6 al 29 de setembre de 2022 empadronats a 
Burjassot. La matrícula començarà a les 9.00 h del 
dia 6 de setembre de 2022.

A partir del 19 de setembre les persones empadro-
nades en altres municipis podran sol·licitar places 
en les activitats amb places vacants.

MANERA DE MATRICULAR-SE
EN LÍNIA (INTERNET)

-La matrícula es fa per internet en la pàgina web 
municipal www.burjassot.org/va i el pagament 
és amb targeta.

-És imprescindible que el número de telèfon mò-
bil estiga actualitzat per a poder fer la matrícula 
en línia. En cas que no ho estiga, es pot telefonar 
al Poliesportiu Municipal per a actualitzar-lo.

PRESENCIAL
Amb CITA PRÈVIA, sol·licitada a través de la web 
municipal www.burjassot.org/va o per telèfon al 
Poliesportiu Municipal telefonant al 963 64 34 65 
o 671 60 65 38 a partir del 30 d’agost. Cada cita 
prèvia només permet fer 2 inscripcions. Tindre cita 
prèvia NO implica la reserva de la plaça. En la cita 
prèvia s’indicarà l’hora de la matrícula, en cap cas 
es pot tramitar abans de l’hora especificada.

Horari matrícula presencial:
De dilluns a divendres de 9.00 a 13.00 h.
Dimarts i dijous 18.00 a 19.30 h.

COMENÇAMENT I 
DESENVOLUPAMENT 
DE LES CLASSES/ENTRENAMENTS
Calendari 2022/2023: Els cursos començaran el 3 
d’octubre de 2022 i acabaran el 21 de juny de 2023 
(en funció dels dies de realització d’aquests), i es 
regiran pel calendari escolar 2022/2023 contem-
plant els dies festius municipals i de la Comunitat 
Valenciana.

Els dies i hores de les activitats poden variar segons 
el nombre d’alumnes i les edats. Les classes tindran 
lloc sempre que es cobrisca el 60 % de les places 
oferides de la modalitat en la qual s’inscriguen.

Amb tres faltes sense justificar, s’entén que es re-
nuncia a la plaça.

Durant la primera quinzena d’octubre s’establirà 
un horari per a possibles canvis de grup.

 

MATRÍCULES DE PLACES VACANTS
S’obrirà un segon període de matrícula, tant presen-
cial com per internet, en els cursos en els quals hi 
haja vacants, el 14 de febrer de 2023. El preu del curs 
es reduirà a la meitat.

FORMA DE PAGAMENT
En manera presencial es pot pagar amb targeta o 
amb carta de pagament emesa en el moment de la 
matrícula, que serà efectiva una vegada fet l’ingrés 
bancari. En modalitat en línia es paga amb targeta.

IMPORT DE LES MATRÍCULES
-Escoles Esportives Municipals. Xiquets/etes de 3 
a 15 anys (nascuts/udes entre 2019 i 2007): 52 €.
Descompte del 50 % de l’import en casos de Fa-
mília Nombrosa i bonificació especial del 100 % a 
Família Nombrosa Especial (cal aportar Llibre de 
Família Nombrosa vigent).

-Gimnàstica de Manteniment, Taitxí, Stretching, 
Ioga (totes les modalitats), Pilates i Zumba. Nas-
cuts/udes el 2006 o anys anteriors: 77,50 €.
Descompte del 30 % a jubilats i/o pensionistes. El 
primer dia de classe han de presentar el justificant 
que acredita la situació de jubilat i/o pensionista.

-Gimnàstica i Ball de Majors (+60 anys): 35 €.
Es reservaran un 20 % de places en cada grup per 
a matrícules presencials.

DOCUMENTACIÓ I
ALTRES CONSIDERACIONS
L’import de la matriculació no es retornarà, excepte 
en els casos en els quals l’activitat quede anul·lada 
per falta d’alumnes o per causes de l’organització 
alienes a l’alumnat.

És necessari aportar l’original o una còpia del DNI/ 
NIE de l’alumne/a. En cas de no tindre’n per ser me-
nor, s’ha d’aportar el del/la representant legal. Els do-
cuments caducats (DNI) no tenen validesa.

Una vegada inscrit en l’activitat esportiva només es 
poden fer canvis en el cas que existisquen places en 
altres modalitats.

Les persones empadronades en altres municipis po-
dran sol·licitar places en les activitats que disposen 
de places vacants del 19 al 29 de setembre.

*Es pot sol·licitar certificat mèdic d’idoneïtat per a la pràctica 
esportiva adaptada a cadascun dels esports.
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GIMNÀSTICA DE
MANTENIMENT ADULTS
Gimnàstica de manteniment basada en 
estiraments, preparació física de base amb 
principis d’aeròbic, step i tonificació.
Grup 1-
Dilluns i dimecres de 15.30 a 16.30 h.
Grup 2-
Dimarts i dijous de 15.30 a 16.30 h. 
Pavelló Cobert Municipal 
(màxim 30 alumnes per grup)

IOGA
Ioga
Dimarts i dijous de 16.45 a 18.00 h.
Sala Polivalent Poliesportiu Municipal 
(màxim 20 alumnes)

Ioga Esquena
Dimecres de 15.00 a 17.00 h. 
Casa de Cultura 
(màxim 18 alumnes)

Ioga i Relaxació
Dimecres de 17.00 a 19.00 h. 
Casa de Cultura 
(màxim 18 alumnes)

Ioga en Família i Dibuix Mandales
Divendres de 17.00 a 19.00 h. 
Casa de Cultura
Xiquets/etes nascuts/udes entre 2009 i 2020 
Preu: 129,50 € (Adult+xiquet/a) (màxim 10 
places d’adult i 10 places de xiquet/a)

Ioga Integral
Grup 1-
Dimarts i dijous de 9.00 a 10.00 h.
Grup 2-
Dimecres i divendres de 19.00 a 20.00 h.
Grup 3-
Dimecres i divendres de 20.00 a 21.00 h.
Casa de Cultura
(màxim 18 alumnes per grup)
 

ZUMBA GOLD
Grup 1-
Dimarts i dijous de 9.30 a 10.30 h.
Grup 2-
Dimarts i dijous de 10.30 a 11.30 h. 
Poliesportiu. Nou Pavelló Cobert 
(màxim 40 alumnes per grup)

ZUMBA FITNESS
Grup 1-
Dilluns i dimecres de 20.00 a 21.00 h.
Grup 2-
Dilluns i dimecres de 21.00 a 22.00 h. 
Sala Polivalent Poliesportiu Municipal 
(màxim 20 alumnes per grup)

TAITXÍ
Dimarts i dijous
Grup 1- De 19.00 a 20.00 h.
Grup 2- De 20.00 a 21.00 h.
Sala Polivalent Piscina Coberta 
(màxim 18 alumnes per grup)

STRETCHING (estiraments)
Dilluns i dimecres
Grup 1- De 19.00 a 20.00 h.
Grup 2- De 20.00 a 21.00 h.
Sala Polivalent Piscina Coberta 
(màxim 18 alumnes per grup)

PILATES
Grup 1-
Dilluns i dimecres de 10.30 a 11.30 h. 
Sala Polivalent Poliesportiu Municipal 
(màxim 20 alumnes)
Grup 2-
Dilluns i dimecres d’11.30 a 12.30 h. 
Sala Polivalent Poliesportiu Municipal 
(màxim 20 alumnes)
Grup 3-
Dimarts i dijous de 10.30 a 11.30 h. 
Sala Polivalent Piscina Coberta 
(màxim 18 alumnes)

Grup 4-
Dilluns i dimecres de 18.45 a 19.45 h.
Casa de Cultura
(màxim 18 alumnes)
Grup 5-
Dilluns i dimecres de 19.45 a 20.45 h.
Casa de Cultura
(màxim 18 alumnes)
Grup 6-
Dimarts i dijous de 9.30 a 10.30 h.
Sala Polivalent Poliesportiu Municipal 
(màxim 20 alumnes)
Grup 7-
Dimarts i dijous de 10.30 a 11.30 h.
Sala Polivalent Poliesportiu Municipal 
(màxim 20 alumnes)
Grup 8-
Dimarts i dijous de 15.00 a 16.00 h. 
Poliesportiu. Nou Pavelló Cobert 
(màxim 20 alumnes)
Grup 9-
Dimarts i dijous de 16.00 a 17.00 h. 
Poliesportiu. Nou Pavelló Cobert 
(màxim 20 alumnes)
Grup 10-
Dilluns i dimecres de 16.00 a 17.00 h. 
Poliesportiu. Nou Pavelló Cobert 
(màxim 20 alumnes)
Grup 11-
Dimarts i dijous de 15.30 a 16.30 h. 
Sala Polivalent Piscina Coberta 
(màxim 18 alumnes)
Grup 12-
Dimarts i dijous de 20.00 a 21.00 h. 
Sala Polivalent Poliesportiu Municipal 
(màxim 20 alumnes)
Grup 13-
Dimarts i dijous de 9.30 a 10.30 h. 
Sala Polivalent Piscina Coberta 
(màxim 18 alumnes)
 

BALL DE MAJORS
(+60 ANYS)*
Grup 1-
Dilluns i dimecres d’11.30 a 12.30 h. 
Poliesportiu. Nou Pavelló Cobert 
(màxim 40 alumnes)

GIMNÀSTICA 
DE MAJORS (+60 ANYS)*
Grup 1-
Dimarts i dijous de 9.00 a 10.00 h.
Grup 2-
Dimarts i dijous de 10.00 a 11.00 h.
Grup 3-
Dimarts i dijous d’11.00 a 12.00 h. 
Pavelló Cobert Municipal 
(màxim 40 alumnes per grup)
--------------
Grup 4-
Dilluns i dimecres de 9.00 a 10.00 h.
Grup 5-
Dilluns i dimecres de 10.00 a 11.00 h.
Grup 6-
Dilluns i dimecres d’11.00 a 12.00 h. 
Pavelló Cobert Municipal 
(màxim 40 alumnes per grup)
--------------
Grup 7-
Dilluns i dimecres de 9.30 a 10.30 h.
Grup 8-
Dilluns i dimecres de 10.30 a 11.30 h. 
Poliesportiu. Nou Pavelló Cobert 
(màxim 40 alumnes per grup)

*Requisits per a Gimnàstica i Ball de Majors de 60 anys:
· Estar empadronat/ada a Burjassot.
· Tindre 60 anys complits o carnet de pensionista.
· Fotocòpia del DNI i certificat mèdic que acredite la 
capacitat per a fer aquest exercici.

· Podran matricular-se en aquest curs aquelles persones 
que, no complint el requisit de l’edat, aporten certificat 
mèdic que acredite la necessitat de fer aquest tipus 
d’exercici.


