Notes importants:
• Per tal de poder tramitar l'assegurança esportiva és imprescindible
que ens feu arribar el número de la targeta sanitària i una fotocòpia
del llibre de família i els majors de 14 anys el número de DNI. Els
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menors de 14 anys que ja en disposen també ens el podeu fer
arribar. Enviar la informació a: chcarpesa@chcarpesa.net
• El preu de la fitxa inclou l’assegurança esportiva en la MGD, la
inscripció en el programa d’escoles esportives municipals,

la

inscripció en jocs esportius escolars, la llicència Federativa i el
material per a la pràctica diària. El curs tindrà una duració de 30

NOM:…….................................................................................
COGNOMS:..............................................................................

setmanes, lo que suposa un mínim de 60 sessions d'entrenament o
competició. L'escola d'hoquei imparteix classes en les mateixes dates
que el calendari escolar, açò vol dir que NO hi haurà escola d'hoquei
durant les vacances escolars de Nadal i Setmana Santa, ni el pont

...................................................................................................

de desembre.

DATA NAIXEMENT:….…….………………........................
D.N.I. ó Nº PASSAPORT..........................................................
DIRECCIÓ:………….……………………………………..…
…………………………………………C.P.:46………..…….
POBLACIÓ:………………………………..............................
PROVÍNCIA:………………………………………………....
TELÈFON..................................................................................
MÒBIL: ....................................................................................
Formació
Educació
Pràctica
Competició
Superació

E-MAIL:....................................................................................
Autoritze que les dades e imatges del meu fill/a es publiquen
en la pàgina Web del Club.
NOM I COGNOMS DEL PARE/MARE O TUTOR
…………...................................................................................
..........................................D.N.I................................................
FIRMA.
INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ I TRACTAMENT DE DADES PERSONALS. D'acord amb què
disposa la vigent normativa li informem que les dades que vosté puga facilitar-nos quedaran
incloses en un fitxer del que és responsable el Club d'Hoquei Carpesa. C/ Dr. Villena, 18,
46016 València, chcarpesa@chcarpesa.net, on pot dirigir-se per a exercir els seus drets
d'accés, rectificació, oposició o cancel·lació de la informació estan-ne en este. La finalitat del
mencionat fitxer és la de portar un control del nombre de Socis i així poder informar-vos dels
actes, dades i canvis que el Club va generant al llarg de les temporades

Carrer Dr. Villena, 18
46016 - Carpesa
València – Espanya
Tel. 647548581
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Que es el Club d’Hoquei Carpesa?
Al Juny de 1971 pren forma una idea que des de feia algun temps
rondava els caps dels que preocupava la joventut d'una xicoteta pedania,
Carpesa, prop de València, d'al voltant de 1.200 habitants, sense
instal·lacions esportives i sense cap organització o estructura que
aglutinara o atraguera als seus xiquets i jóvens, davall cap modalitat
esportiva ni activitat cultural.
Després de jugar-se unes semifinals provincials d'Hoquei en Sala en una
Pista habilitada de totes maneres sobre uns terrenys parroquials, arranca
un projecte que a poc a poc va anar quallant i calant en la barriada.
Al llarg dels seus 46 anys d'història diverses generacions de xiquets i
jóvens han anat passant pel mateix: l'hoquei ha sigut el seu esport,
almenys, durant algun temps. A ells cap també afegir els que van
practicar tenis o ciclisme en el si del Club.
Des d'un primer moment els mateixos jóvens es van fer càrrec de
l'organització i direcció del Club, tasca que compatibilitzaven amb la
pràctica de l'esport, arbitratge, i direcció tècnica d'equips, per al que
s'aportava els coneixements que s'anaven adquirint en la mateixa
pràctica.
A pesar del nul coneixement d'este esport en aquells moments, els
escassos mitjans i l'absència d'instal·lacions adequades per a la pràctica
de les dos modalitats de l'hoquei, Sala i Herba, la il·lusió i la voluntat per
trencar un aïllament cultural i esportiu, van fer que, a pesar de les
característiques socioculturals i geogràfiques de l'entorn en què emergia
el Club, la participació en les distintes categories de les competicions
organitzades per la Federació Territorial i Nacional després, fóra contínua.

Escola d’Hoquei

Nivells
Juvenil Femení o Masculí: nascuts en 2000 i 2001
Cadet Femení o Masculí: nascuts en 2002 i 2003
Infantil Femení o Masculí: nascuts en 2004 i 2005
Aleví Mixt: nascuts en 2006 i 2007
Benjamí Mixt: nascuts en 2008 i 2009
Iniciació: nascuts en 2010 i posteriors

Equips i horaris
INICIACIÓ
Inici: Dilluns 11 de setembre
Entrenament: Dimecres i divendres de 17:30h a 19:00h.
BENJAMÍ
Inici: Dilluns 11 de setembre
Entrenament: Dimecres i divendres de 17:30h a 19:00h.
ALEVÍ
Entrenament: Dimecres i divendres de 17:30h a 19:00h
INFANTIL
Inici: Dilluns 4 de setembre
Entrenament: Dilluns i dimecres de 17:30h a 19:00h.

L’Escola d'hoquei del Club té la important tasca de formar e interessar a
xiquets i xiquetes entre 4 i 18 anys d'edat en el període transcendental de
la seua formació; sent un complement de les activitats escolars amb una
finalitat eminentment formativa i social, d'acord amb el creixement sa i
harmònic dels xiquets.

Inici: Dilluns 4 de setembre

En este sentit estem treballant amb la Fundació Esportiva Municipal de
l'Ajuntament de València des de la constitució de la mateixa, col·laborant
amb l'aportació de monitors, àrbitres i pistes d'entrenament per a l'escola
d'Hoquei.

Entrenament: Dilluns i dimecres de 20:30h a 22:30h.

El Club compta en l’actualitat amb quatre escoles vinculades en les
localitats de Carpesa, Benifaraig, Massarrojos i València tenint inscrits uns
70 xiquets i xiquetes que competeixen als Jocs Esportius Escolars.

col·legis:

Entrenament: Dilluns i dimecres de 19:00h a 20:30h.
JUVENIL
Inici: Dilluns 4 de setembre

Està pendent de confirmar els horaris de l’activitat extraescolar en els
CEIP José Senent de Massarrojos.

Aprendre els fonaments de l’hoquei mitjançant jocs simplificats.
Inici a la competició participant als Jocs Esportius Escolars.
Oferir als xiquets, xiquetes i joves, activitats esportives i culturals
extracurriculars, que afavorisquen el desenvolupament integral de la
persona.

Cal portar aquest full d’inscripció ben omplit i firmat
pel pare/mare o tutor i una autorització, una per
alumne, acompanyada de les dades bancaries o un
xec nominatiu pel total, a favor del Club d’hoquei
Carpesa o enviant tota la documentació i el xec
nominatiu per correu a:
La inscripció estarà oberta durant tot el curs
escolar.
Club d’Hoquei Carpesa
Carrer Dr. Villena, 18
46016 - Carpesa
València – Espanya

Comunicació:
Per a millorar la comunicació entre l’Escola i els
alumnes, preguem que al formalitzar la inscripció
ompliu amb lletra clara el telèfon mòbil i la direcció
de E-mail.
Assegurança
Per assegurar en tot moment la vigència del segur
mèdic contractat per la Federació Valenciana
d’Hoquei per a tot jugador, es obligatori entregar dos
fotografies, una fotocòpia del llibre de família o del
D.N.I o del passaport actualitzat de l’alumne
conjuntament amb la inscripció
Imprescindible assistir a classes amb roba i sabatilles
esportives, stick d’hoquei, canelleres i protector
bucal. Aixina mateix, es OBLIGATORI l’equipatge
d’hoquei per a tots els xiquets i xiquetes de l’Escola
que vagen a competir.

Preus
Segons programa de EEDDMM.

CEIP Doctor Olóriz de València.
CEIP San Juan de Ribera de Alfara

Descompte del 70% en la inscripció en EEDDMM per
als alumnes amb beca de menjador.
Descompte del 100% en la inscripció en EEDDMM per
casos excepcionals.

Objectius
•
•
•

El proper dia 4 de setembre començaran oficialment
les activitats de l’escola d’hoquei del Club.

Inici: Dilluns 11 de setembre

CADET

La direcció de l’escola d’hoquei va a càrrec d’Andrés Valles Julià amb la
col·laboració d’un grup de monitors especialitzats, així com de jugadors
que ajuden en els entrenaments i partits.

Inscripcions

Director Tècnic: Xema Cortina Blázquez.
Director de les escoles : Andrés Vallés Julià.

