
 
 

 

 

 

 

 



 
Activitat: 
 
Des del Club BTT Fornells oferim un extraescolar de ciclisme de muntanya, on 
es desenvolupa la tècnica específica del BTT - XC, l’Enduro i el Trial. Els infants 
aprendran a conduir amb seguretat i control la bicicleta.  
 
Es pretén que els nens i nenes vegin la bicicleta com: 
 
- Una font de diversió i moltíssimes aventures.  

- Un vehicle de transport, generador d’una major autonomia.  

- Una forma d’estar en contacte amb la naturalesa, descobrir l’entorn i aprendre 
a orientar-se.  

- Una eina que cal cuidar per a què funcioni.  

- Una manera per aprendre a gestionar el risc, fomentant la responsabilitat.  
 
Opcionalment es podrà participar en competicions. 

Es disposarà d’un espai per a guardar les bicicletes durant el curs, dins la caseta 
del BTT Fornells. 

 

Calendari: 
 
- Se segueix sempre el calendari escolar de Fornells de la Selva. Inici 12 de 
setembre, últim dia 22 de juny.  

- Els dies 12, 14, 15 i 16 de setembre es realitzaran portes obertes, es podrà 
venir a provar de forma totalment gratuïta. Cal reservar plaça al 628 289 053 
(Nick) 

- En alguns caps de setmana hi haurà curses de bici, és opcional anar-hi. 
Avisarem de les curses per el grup de WhatsApp de pares i mares. 

 



 

 

 
 

Mitjà de comunicació: 
 
- Grup de WhatsApp, s'utilitzarà per a enviar la informació tècnica de l'activitat. 

- Correu electrònic a info@bttfornells.org per als dubtes o informació personal. 

 

 



 
 
- Entre 4 i 18 anys.  

- Fem els grups segons el nivell tècnic i físic de cada participant.  

- No són necessaris coneixements previs en bicicleta. 
 
 
 
 

Punt de trobada:  Zona Esportiva de Fornells de la Selva (darrere el camp de 

futbol) 
 
https://goo.gl/maps/EVcNMQaYhVubgC4s8 
 
 

 
 
 

 

  

https://goo.gl/maps/EVcNMQaYhVubgC4s8


 
MATERIAL NECESSARI 

BTT 

- Casc 

- Bicicleta de muntanya en bon estat 

- Portar tubeless o càmeres amb líquid antipunxades 

- Càmera de recanvi 

- Guants 

- Llum davanter i posterior per la bicicleta 

- Aigua 

 

• Pel grup de Tecnificació afegir: 

- Pulsòmetre 

- Eslavó ràpid 

 

ENDURO 

- Proteccions: 

CASC INTEGRAL, GUANTS LLARGS, ULLERES, PROTECCIONS DE 
COLUMNA, BRAÇOS I CAMES. 

- Portar tubeless o càmeres amb líquid antipunxades 

- Càmera de recanvi 

- Llum davanter i posterior per la bicicleta 

- Aigua 

Cal tenir experiència prèvia i és aconsellable una bicicleta adequada. 

 

  



 
TRIAL 

CASC, ESPINILLERES, PROTECCIÓ D’ESQUENA I PIT 

- Càmera de recanvi 

- Aigua 

És aconsellable una bicicleta específica de Trial 

 

PREUS DE L'ACTIVITAT 

L'import anual de l'activitat és de: 

• 1 dia d'Activitat  280€ + 80€ de matrícula 
• 2 dies d'Activitat  350€ + 80€ de matrícula 
• 3 dies d'Activitat  400€ + 80€ de matrícula 
• En cas de fer l’activitat de TRIAL entre setmana hi ha un suplement de 

40€ anuals 
• En cas de fer l’activitat de TECNIFICACIÓ entre setmana hi ha un 

suplement de 40€ anuals 
• Activitat ENDURO (un dissabte al mes) es pagarà per cada classe de 

forma individual 
• Activitat TRIAL (un dissabte al mes) es pagarà per cada classe de forma 

individual 
• Servei de MECÀNIC  40€ per tota la temporada (inclou la mà d’obra) 

 

El pagament de la matrícula es realitza a la confirmació d'aquest formulari 
amb tarja de crèdit. Amb aquest pagament s’inclou l’equipació del club 
(mallot + culot + dessuadora o altres peces del mateix import). 

El pagament de l'import de l'activitat serà efectuat en dos rebuts 
fraccionats,  el primer en el mes d'octubre i el segon al febrer per gir bancari 
al compte corrent que ens han facilitat. 

 

AUTORITZACIONS 

Autorització de la participació 

Autoritzo al meu fill/a o tutelat/da quines dades consten més amunt a participar 
a totes les activitats programades en aquesta activitat de lleure esportiu en el 
quan s’inscriu. 



 
Tanmateix l’autoritzo expressament per a: 

● Que pugui ser atès per un metge en cas d’accident o malaltia i es pugui 
prendre qualsevol altra decisió mèdica per part del corresponent equip mèdic, en 
cas d’urgència. 

● Que el personal responsable d’aquesta activitat el pugui acompanyar 
usant un vehicle privat per al desplaçament no urgent ni especialitzat, en el cas 
de necessitar atenció mèdica, emprant les mesures de seguretats pertinents. 

● Banyar-se a la piscina en l’horari programat sota la supervisió de l’equip 
de dirigents (festa de final de curs). 

● Realitzar activitats especials de risc o fisicoesportives: 

- Bicicleta de muntanya 

En el cas que per causes alienes al CLUB i per indicació de les autoritats 
sanitàries a causa de la pandèmia del COVID19 algun grup o tots els nens/es de 
l'escola no puguin assistir a les classes presencials, es realitzaran sessions 
online per mantenir l'activitat dels nens/es. 

 

Reportatges Fotogràfic i de Vídeo 

Autoritzo al Club BTT Fornells a realitzar reportatges de caràcter fotogràfic i 
audiovisual durant les activitats extraescolars, podent utilitzar aquest material per 
la difusió de les activitats realitzades. 

 

MATERIAL A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 

En cas de deixar la bicicleta, el casc o qualsevol altre material dins les 

instal·lacions esportives que ens cedeix l’Ajuntament, ni el club BTT Fornells, ni 

el mateix Ajuntament se’n fan responsable del furt, la pèrdua o el desperfecte 

d’aquest material. Per tant, accepto que si deixo el material dins les instal·lacions 

serà sota la meva responsabilitat. 

 

El codi de descompte per a fer la comanda de l'equipació és: matricula2022  

Aquest descompte equival al preu del mallot curt + culotte curt + dessuadora, es 

pot utilitzar el descompte per comprar aquestes o altres peces de roba. 

 

 



 
HORARIS BTT FORNELLS TEMPORADA 2021 2022 

 

DILLUNS 

BTT - 2x Iniciació (4-6 anys): 17:30h - 18:45 (16 places) 

BTT - 2x Intermig (7-9 anys): 17:30h – 19:00h (20 places) 

BTT - 2x Avançat (10-13 anys): 17:30 – 19:00h (20 places) 

BTT – Perfeccionament (+ 12 anys): 19:00h a 20:30h (10 places) 

BTT - Tecnificació infantils: 17:30h – 19:30h (8 places) 

BTT - Tecnificació cadets: 17:30h – 19:30h (8 places) 

BTT - Tecnificació júniors: 16:30 – 18:30 (8 places) 

TRIAL - Iniciació: 17:30 – 18:45 (8 places) 

TRIAL - Avançat: 18:45 – 20:15 (10 places) 

 

DIMECRES 

BTT - 2x Iniciació (4-6 anys): 17:30h - 18:45 (16 places) 

BTT - 2x Intermig (7-9 anys): 17:30h – 19:00h (20 places) 

BTT - 2x Avançat (10-13 anys): 17:30 – 19:00h (20 places) 

BTT - Perfeccionament (+ 12 anys): 19:00h a 20:30h (10 places) 

BTT - Tecnificació infantil: 17:30 a 20:00h (8 places) 

BTT - Tecnificació cadets: 17:30 – 20:00 (8 places) 

BTT - Tecnificació júniors: 16:30 – 19:00 (8 places) 

ENDURO - Santa Coloma de Farners – Avançat: 17:45h-19:45h (8 places) 

ENDURO - Santa Coloma de Farners – Intermig 17:45h a 19:45h (8 places) 

 

DIJOUS 

BTT - Tecnificació infantil: 17:30h – 19:30h (8 places) 

BTT - Tecnificació cadets: 17:30 – 19:30 (8 places) 

BTT - Tecnificació júniors: 16:30 – 18:30 (8 places) 

 

  



 
DIVENDRES 

2x Iniciació (4-6 anys): 17:30h - 18:45 (16 places) 

2x Intermig (7-9 anys): 17:30h – 19:00h (20 places) 

2x Avançat (10-13 anys): 17:30 – 19:00h (20 places) 

Perfeccionament (+ 12 anys): 16:15h a 19:00h (10 places, opció a 20 places) 

ENDURO – Localització rotativa – Iniciació: 17:30 – 19:00h (8 places) 

ENDURO – Localització rotativa – Intermig: 17:30 – 19:00h (8 places) 

ENDURO - Localització rotativa – Avançat: 16:30h – 18:30h (8 places) 

 

DISSABTES 

ENDURO – 3 grups. Es realitzaran entrenaments al llarg de la temporada i us podreu 

apuntar a cada un de forma individual, els horaris, la localització i el cost d’aquest serà 

diferent segons les característiques de cada entrenament (26 places). 

 

TRIAL – Es realitzaran entrenaments al llarg de la temporada i us podreu apuntar a cada 

un de forma individual, els horaris, la localització i el cost d’aquest serà diferent segons 

les característiques de cada entrenament (10 places). 


