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MANUAL D’INSCRIPCIÓ 
CV AVAP Girona 

Temporada 2016-17 
 

 

INFORMACIÓ GENERAL 

El document hi trobaràs informació del club i aspectes importants: quotes, pagaments, 

normativa, etcètera 

Reunió d’inici de temporada (Assamblea del club) el per concretar el setembre de 2016 

a la Sala de Premsa de Fontajau a les 20h.  

L’objectiu de l’Assamblea és informar del desenvolupament del treball fet per la Junta Directiva 

de la temporada a nivell econòmic i esportiu. Aclarir dubtes de les famílies i jugadores i donar 

un espai per precs i preguntes. 

ESPONSORITZACIÓ I MECENATGE 

A l’actualitat, la pràctica esportiva és associada ràpidament a un estil de vida saludable i social. 

El CV AVAP busca ajuda de varis espònsors per dotar dels millors recursos el nostre actiu més 

preuat: les jugadores. En resum, busquem empreses per tal que col·laborin econòmicament i 

que vulguin associar la seva marca i es mantinguint afins als valors de l’esport i del nostre club. 
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INFORMACIÓ D’EQUIPS I ENTRENADORS 

* Quota anual dividida en 10 quotes de setembre a juny. El club emet un rebut bancari. 

EQUIPS ESCOLA VA DE VÒLEI 

 

  

Categoria 
Equi

p 
Competició 

Any 
Naix. 

Entrenador Horari d’entrenament Pavelló 
Quota 

Anual * 

Alevines A 
Lliga Escolar 
Gironès - UCEC 

05-06 
Per 
concretar 

Dilluns 17:30 – 19h 
Dimecres 17:30 – 19h 

Pont Major 400 

Infantil 

C 
Lliga Escolar 
Gironès - UCEC 

04 Guillem Mas 
Dimecres 16:30 – 18h 
Divendres 18 – 19:30h  

Institut 
Vicens Vives 

400 

B 
Lliga Escolar 
Gironès - UCEC 

03 
Per 
concretar 

Dimecres 17:30 – 19h 
Divendres 16:30 – 18h 

Institut Vives 
i Pont Major 

400 

A 2ª– FCVB  03-04 
Per 
concretar 

Dimarts 19 – 20:30h  
Divendres 17:30 – 19h 

Montfalgars 
i Pont Major 

400 

Cadet 

B ?? 01-02 
Per 
concretar 

Dilluns 17:30 – 19h 
Dimecres (per confirmar) 

Pont Major  

A 3ª – FCVB  02 Núria Díaz 
Dilluns 20:30 – 22h 
Dijous 19 – 20:30h 

Montfalgars 650 

Juvenil A 3ª – FCVB  98-00 
Ignasi 
Sarquella 

Dimarts 20:30 – 22h  
Dijous 20:30 – 22h 

Montfalgars 650 

Sènior 

B 3ª– FCVB + 97 
Per 
concretar 

Dimarts 22 – 23:30h 
Dijous 21 – 22:30h 

Montfalgars  

A 2ª - FCVB + 97 Núria Díaz 
Dimarts 22 – 23:30h 
Dijous de 21 – 22:30h 

Montfalgars  

Veterans  
Lliga Màsters de 
Girona 

+++  
Dimecres de 22:30h a 00h 
Divendres de 22:30h a 00h 

Montfalgars --- 

Categoria Equip Any Naix. Entrenador Horari d’entrenament Quota 
Mensual 

El Pla 
Petits 07-08-09  Dijous 16:30 – 18h 18 

Grans 05-06  Dijous 16:30 – 18h 18 

Annexa 

Petites 07-08-09  Dilluns 16:30 – 18h 18 

5è 06  Divendres 16:30 – 18h 18 

6è 05  Divendres 16:30 – 18h 18 

El Verd 
Petits 08-09-10  Dimarts 16:30 – 18h 18 

Grans 05-06-07  Dijous 16:30 – 18h 18 

Domeny 
Petits 07-08-09  Divendres 16:30 – 18h 18 

Grans 05-06  Divendres 16:30 – 18h 18 
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HORARIS D’ENTRENAMENT 

HORARIS ENTRENAMENT CV AVAP GIRONA 

PAVELLÓ MONTFALGARS i PONT MAJOR 
Montfalgars – Pont Major 

 

 

* Nota  els partits del cap de setmana estan en funció del que defineixi el sorteig de la FCVb al setembre i el CEG 

a l’octubre. 

 

EQUIP INICI 
ENTRENAMENTS 

INICI  
COMPETICIÓ 

FI  
COMPETICIÓ 

ESCOLA VA DE VÒLEI 03/10 Novembre 27/05 
ALEVÍ 12/09 24/10* Maig 

INFANTIL ‘C’ 12/09 24/10* Maig 

INFANTIL ‘B’ 12/09 24/10* Maig 

INFANTIL ‘A’ 05/09 02/10 29/05 
CADET ‘B’ 12/09 * * 
CADET ‘A’ 01/09 02/10 05/06 
JUVENIL 01/09 02/10 05/06 
SÈNIOR ‘B’ 01/09 27/09 21/05 
SÈNIOR ‘A’ 01/09 27/09 21/05 
VETERANS 14/09 Novembre Maig 

* Pendents de confirmar  
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PROCÉS D’INSCRIPCIÓ 2015-16 

En el cas de: 

 D’haver jugat la temporada 2015-16 o anteriors al club o a la mateixa Escola ‘Va de 

Vòlei’ ja no cal omplir el Full d’Inscripció; 

 En el cas de ser una nova incorporació sí que cal omplir el Full d’Inscripció; 

 En el cas de ser una nova incorporació de l’Escola Va de Vòlei sí que cal omplir el Full 

d’Inscripció. Cada Escola té el seu propi full: Annexa, Domeny, El Pla i El Verd. 

Període d’inscripció entre el 15 i 30 de setembre de 2016. 

 

QUOTES 

 10 Quotes durant 10 mesos. Període de setembre 2016 a juny del 2017. 

 Es cobrarà entre el dia 5 i 10 de cada mes. 

o Excepte la 1ª quota de setembre  que es cobrarà a principis d’octubre per 

donar temps a la recollida de dades de cada una de les jugadores. 

 Inclou cobertura mèdica, assegurança civil, samarreta de competició, material, 

entrenador i fitxa esportiva. 

 No inclou el xandall i la bossa esportiva. 

 No inclou els desplaçaments als partits com a visitant.  

o En la categoria cadet i juvenil el preu de la quota SÍ que inclou el bus. 

Nota sobre la quota 
De sempre la quota al club s’havia abonat en 2-3 pagaments durant l’any. Aleshores, al seu 
moment, la Junta Directiva decidí dividir la quota en 10 fraccions per facilitar-ne el pagament.  
 
Així doncs, en el cas de lesió o absència de la jugadora NO implica la pèrdua de l’obligació de 
pagar la quota mensual. 

  

1er Pas:

DESCARREGA'T

Vés al web del club 
www.clubvoleibolavapgir
ona.com

• Full d'Inscripció 2016-17

2on Pas:

OMPLE'LS I 
ADJUNTA-HI

• 1 Foto de carnet

• 1 Còpia del DNI

• (en color)

3er Pas:

ENVIA-HO

a 
avapgirona@gmail

.com
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XANDALL I BOSSA 

El xandall i la bossa són dos productes d’obligatorietat pels partits. El nostre proveïdor és la 

botiga Wala. 

Procediment de compra del xandall (preu final = 45,80€): 

1. Durant l’entrenament emprovar-se una talla del xandall 

d’una companya d’equip.  

 També podeu anar a la botiga a emprovar-vos la 

talla. 

2. Anar al mostrador de futbol de la botiga WALA (Plaça Salt, 

1, 17005 Girona. 972405876). 

3. Únic període del 15 al 30 de setembre. 

4. Encarregar el xandall i dipositar, en concepte de paga-i-

senyal, un 50% del preu total (22,90€). 

5. Esperar la trucada per anar-lo a buscar. Aleshores, efectuar el 50% restant. 

Procediment de compra de la bossa (preu final = 28,95€): 

1. Rebreu un correu electrònic del club informant que ja 

podeu anar-la a recollir. 

2. Anar a la botiga WALA i pagar els 28€ que val la bossa. 

 La bossa és de color blau royal. 

3. Únic període del 15 al 30 de setembre. 

Pel que fa a la indumentària del dia a dia: 

o La samarreta de joc és propietat del club. El propi coordinador o entrenador serà el 

responsable d’entregar-la. 

o Els mitjons (mitgetes) de joc. Han de ser llargs i de color blau. Cadascú és el responsable 

per comprar-les. Són obligatòries pels partits. 

o La samarreta d’entrenament del club. El propi coordinador o 

entrenador serà el responsable d’entregar-la. Aquesta no és 

obligatòria pels entrenaments. 

o Cadascú serà el responsable de dur les malles negres i les 

genolleres per qualsevol entrenament o partit. 
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HORARIS DE PARTITS 

Els calendaris publicats, tant els de la FCVB com els del CEG, estipulen el cap de setmana de 
joc però no concreten si serà dissabte o diumenge ni en quin horari. 

Per saber més sobre horaris de partits i calendaris de la competició teniu 2 opcions: 

 http://horarisvoleibol.wordpress.com (vegeu annex-imatge més avall). 

Web dedicada exclusivament a la publicació d’horaris dels partits entre 10 i 20 dies 

abans. 

 www.fcvolei.cat (vegeu a l’Annex les imatges que expliquen el funcionament) 

Horaris oficials 
Es demana evitar confiar o acomodar-se en els horaris entregats pels entrenadors via 
whatsapp. Malgrat aquesta eina és habitual entre els equips, no és oficial. Les úniques vies 
que preveu el club per saber els horaris de partits són el blog i el web de fcvolei.cat 

CALENDARI 

Reunions pares, mares i jugadors/es del club: 

 Assamblea Ordinària del club. Per concretar, mitjans setembre a la Sala de Premsa 

del Pavelló de Fontajau. Ordre del dia: pressupost econòmic, planificació esportiva, 

funcionament de competició, activitats extraesportives i precs i preguntes. 

Festius per tots els equips: 

 Festa Nacional d’Espanya. El dimecres 12/10 és festiu. 

 Festa de Sant Narcís: Dissabte o Diumenge del 29/10 SÍ que hi ha competició. 

 Tots Sants. El dimarts 01/11 és festiu. 

 La Puríssima. El cap del 04/12 no hi ha competició. El 06/12 i el 08/12 són festius. 

 Nadal: del 23 de desembre de 2016 al 6 de gener de 2017. El 7 i 8 de gener SÍ que hi 

ha competició. 

 Setmana Santa 2017: del 10/04 al 17/04 no hi ha entrenament ni competició. Es 

reanuden els etrenaments el dimarts 18 d’abril.  

 Pont de Maig: 30 d’abril i 1 de maig SÍ que hi ha competició. 

A part hi ha: 

 Torneig Intern de 4x4 de Nadal – Dijous 22 de desembre. Tots els equips de sènior a 

infantil es barregen i disputen un torneig durant 4-5h. 

 Cada equip-entrenador poden concertar amistosos amb equips propers, sobretot a 

principis de temporada o en aturades de competició o entre setmana. 

 Masterclass. Entrenadors del club, aprofitant aturades competitives, donen 2-3 

sessions l’any on es treballa algun aspecte en concret a nivell tècnic i tàctic.  



  Manual d’Inscripció 2016-17 

www.clubvoleibolabapgirona.com 
7 

ANNEXA – Funcionament de la pàgina web de la FCVB – www.fcvolei.cat 
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ANNEX 2 – Blog editat per la Coordinació del club - 
http://horarisvoleibol.wordpress.com 

 

 

 

 

 

 

 

Informació extra 

Enllaços d’adreces i 

calendaris. 

Horaris, rival i pavelló  

dels partits del club del 

cap de setmana. 


