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INFORMACIÓ GENERAL 
TEMPORADA 2021/22 

 

 

• Aquest any la inscripció s’haurà de realitzar a través d’una aplicació web, us 

deixem l’enllaç per poder accedir. 

▪ Inscripció EBP 2021/22 (Cliqueu per accedir) 

 

• Haurem de complementar la inscripció amb totes les dades que es demanen, si 

no estan totes les dades la inscripció no et deixarà acabar-la. 

o Foto inscrit/a en format DNI 

o Foto DNI / Passaport / Llibre de família. 

o Foto Targeta sanitària. 

 

• Hi haurà dos formats de pagament. 

 

o Quota anual (es girarà un rebut a partir del 15 de juliol) 

o Amb quotes repartides durant tota la temporada. (La inscripció es girarà a 

partir del 15 de juliol i la resta de quotes a partir del setembre) 

 

• Sense la inscripció complimentada no es podrà tramitar ni la llicència federativa, 

ni la mutualitat, ni l’assegurança i, per tant, no podrà iniciar la temporada. 

 

 

Roba Esportiva: 

 

La quota anual NO INCLOU la despesa corresponent a la roba esportiva. Aquesta és 

obligatòria tant als entrenaments com a tots partits de l'equip durant la temporada.  

Aquesta roba consta d'unes peces obligatòries i d'altres optatives o recomanables: 

Com a peces obligatòries hi ha: 

 
 

 

 

https://ebp.playoffinformatica.com/Preinscripcion.php?idConfiguracioFormulariColegi=4
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Equips futbol. 

 

▪ Samarreta d'entrenament (vermella) 

▪ Pantalons negres d'entrenament 

▪ Mitgetes negres 

▪ Paravent vermell 

▪ Motxilla o bossa EBP 

▪ Dessuadora verda EBP (únicament per desplaçaments, no es podrà utilitzar als 

entrenaments) 

▪ Pantaló de xandall EBP 

▪ Samarreta verda EBP 

▪ Peto reversible 

 

Equips bàsquet. 

 

▪ Samarreta d'entrenament (vermella) 

▪ Pantalons negres d'entrenament 

▪ Dessuadora vermella entrenament 

▪ Motxilla o bossa EBP 

▪ Dessuadora verda EBP (únicament per desplaçaments, no es podrà utilitzar als 

entrenaments) 

▪ Pantaló de xandall EBP 

▪ Samarreta verda EBP 

 

Psicomotricitat Esportiva. 

▪ Dessuadora verda EBP  

▪ Samarreta vermella  

▪ Samarreta verda EBP (Opcional) 

 

Esports adaptats. 

▪ Dessuadora verda EBP  

▪ Samarreta vermella  

▪ Samarreta verda EBP (Opcional) 
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Com a peces optatives i recomanables hi ha: 

 

- Samarreta tèrmica Groga (als partits és obligatori que sigui del mateix color que la 

samarreta) 

- Pantalons tèrmics negres 

- Jaqueta EBP (Opcional) 

 

Aquesta roba s'ha de demanar directament a la botiga, fer la comanda a través de la 

seva web. 

 

https://equipacionesdiagonal.com/deportes 

 

Direcció tenda: 

SPORTS DIAGONAL 

C/ Anselm Clave, 36 08750 Molins de Rei (Barcelona) 

Tel. 93.175.05.21 - 93.175.05.20 – 93.175.05.19 

Horari: De 9.00 a 13.30 h i 15:30 a 19 h. De dilluns a divendres 

 

Equipació: 

 

Correspon a la roba que es farà servir als partits, es lliurarà una equipació complerta a 

cada nen/a i constarà de: 

- Samarreta 1a equipació 

- Samarreta 2a equipació 

 

Aquesta equipació és propietat de l'entitat, es deixarà com a préstec per jugar durant 

tota la temporada. 

El primer partit al mes de setembre entregarem les equipacions i l'últim partit les 

haurem d'entregar en bon estat als nostres entrenadors. 

Si la samarreta es trenca o es perd durant la temporada, el jugador/a s'haurà de fer 

càrrec de la seva reposició (Informarà coordinació del que ha succeït). 

 

 

 

https://equipacionesdiagonal.com/deportes
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Inscripció: 

L'abonament de la inscripció inclou. 

▪ Mutualitats  

▪ Assegurances  

▪ Inscripcions fitxes.  

▪ Portal del federat. 

▪ Material Esportiu. 

▪ Gestió de personal (Coordinadors, entrenadors/es) 

▪ Arbitratges 

▪ Farmacioles 

▪ Assegurances responsabilitat civil 

 

Beques: 

 

Si alguna família té dificultats per assumir aquesta inscripció anual, es poden posar en 

contacte amb l’entitat o amb serveis socials de l'Ajuntament. 

 

Disciplines esportives de l'EBP 

 

1. PSICOMOTRICITAT ESPORTIVA 

• Destinat a nens/es nascuts al 2016 (P5) i 2017(P4) 

• El nostre objectiu és aconseguir que treballin aspectes psico-motrius propis de 

la seva edat, a la vegada que entren en contacte i es familiaritzen amb nou 

material esportiu, el qual podran trobar al seu entorn en un futur. 

 

2. ESCOLA ESPORTIVA FUTBOL, BÀSQUET 

• Els nens/es nascuts al 2015 aquest any començaran Escola Esportiva, solament 

entrenaran i aniran fent algun partit amistós durant l’any. 

 

 

3. ESPORTS ADAPTATS 

• Destinat a persones amb alguna discapacitat intel·lectual. 
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4. EQUIPS FEDERATS. 

 • Futbol, nascuts del 2006 al 2014, jugaran federats a la FCF (Futbol)  

 • Bàsquet, nascuts del 2003 al 2014, jugaran federats a la FCBQ (bàsquet). 

  

CANALS DE COMUNICACIÓ 

 

   esportbasedelpapiol.com 

 

info@esportbasedelpapiol.com 

 

/esportbasedelpapiol 

 

@EBPAPIOL 

 

@ebpapiol 

 

657.014.151 

 

Els grups de WhatsApp de cada d’equip és un canal d’informació entre pares i 

entrenadors. L’Esport Base del Papiol no es fa responsable de les 

converses,opinions,etc.,que es difonen, ja que no és un canal oficial de l’entitat. 

És bo utilitzar-lo per rebre horaris dels partits i altres notificacions, és un canal ràpid 

però hem de fer-ne un bon ús. 

L’Esport Base del Papiol, crearà un grup de WhatsApp unidireccional per fer arribar 

informació a totes les famílies de la nostra entitat. 

L'horari d'oficina d'atenció al públic són els dilluns i dimecres de 18.00 h a 20.30 h. 

Per atenció a les famílies fora dels horaris de visita, us haureu de posar en contacte a 

través de Coordinació o enviant un correu electrònic. 

Normativa. 

Al començament de la temporada us entregarem un nou exemplar de les normes de 

conducta i recomanacions tant de nens/es i familiars. 

Tota aquesta informació la trobareu penjada a la nostra web: 

www.esportbasedelpapiol.com 

 

http://www.esportbasedelpapiol.com/
mailto:info@esportbasedelpapiol.com
facebook.com/esportbasedelpapiol/
https://twitter.com/EBPAPIOL
https://www.instagram.com/ebpapiol/
www.esportbasedelpapiol.com
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HORARIS: Inici de temporada  

CAMP DE FUTBOL  

Els entrenaments començaran dilluns 6 de setembre del 2021  

Els Horaris i el dia d’inici són provisionals, al setembre es poden sotmetre algun canvi. 

 

HORA CAMP DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

17 h 17.00  17.00 a 18.30  17.00 a 18.30  17.00 a 18.30  17.00 a 18.15  17.00 a 18.30

17.15 PREBENJAMÍ "A I B" INFANTIL FEMENI PREBEJMAÍ "A I B" ENTRENO PORTERS INFANTIL FEMENI

17.30 2014/15 2007/09 2014/15 FUTBOL 7 2007/09

17.45 BENJAMÍ " A I B " BENJAMÍ " A I B "

18 h 18.00 2012/2013 2012/2013  18.15 a 19.30  18.00 a 19.00

18.15 ENTRENO PORTERS TECNIFICACIÓ

18.30 18.30 a 20.00 18.30 a 20.00 FUTBOL 7 FUTBOL 7

18.45  ALEVÍ "A I B"  ALEVÍ "A I B"

19 h 19.00 2011/10 19.00 A 20.30 2011/10 19.00 A 20.30  19.00 a 20.00

19.15 ALEVI FEMENÍ INFANTIL ALEVI FEMENÍ INFANTIL TECNIFICACIÓ

19.30 2010/11 2008/2009 2010/11 2008/2009 FUTBOL 11

19.45 CADET CADET

20 h 20.00 2006/2007 2006/2007

20.15

20.30

20.45

21h 21.00

HORARI CAMP DE FUTBOL                                              

TEMPORADA 2021/2022
PROVISIONAL

 
PAVELLÓ POLIESPORTIU  

Els entrenaments començaran dilluns 6 de setembre del 2021 

Psicomotricitat Esportiva començaran dilluns 4 d’octubre.  

Els Horaris i el dia d’inici són provisionals, al setembre es poden sotmetre algun canvi. 

HORA CAMP DILLUNS DIMARTS DIJOUS

16.30 16.30 a 17.30 16.30 a 17.30

16.45 PSICOMOTRICITAT PSICOMOTRICITAT

17 h 17.00 2016/17 2016/17

17.15 E.BÀSQUET 2015 E.BÀSQUET 2015

17.30 17.30 a 18.45 17.30 a 18.45 TECNIFICACIÓ 

17.45 ESCOLA BÀSQUET ESCOLA BÀSQUET DE

18 h 18.00 BÀSQUET

18.15 PREMINI PREMINI 18.00 a 19.30 17.00 a 19.30 18.00 a 19.30

18.30 2012/13 2012/13 2004/15

18.45 18.45 a 20.00 18.45 a 20.00 ESPORTS ADAPTATS ESPORTS ADAPTATS

19 h 19.00 PRE INFANTIL PRE INFANTIL (2004/13) (2004/13)

19.15 2009/10 19 a 20.30 2009/10 19 a 20.30

19.30 JUNIOR JUNIOR

19.45 19.30 a 20.45 2005/04 19.30 a 20.45 2005/04

20 h 20.00 CADET CADET

20.15 2006/07 2006/07

20.30 20.30 a 22.00 20.30 a 22.00

20.45 SENIOR SENIOR

21 h 21.00 BÀSQUET BÀSQUET

21.15

21.30

21.45

22 h 22.00

DIMECRES DIVENDRES

HORARI PAVELLÓ                                                                                           

TEMPORADA 2021/2022 PROVISIONAL

 


