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Campus Esportiueig 
Curset de natació utilitària
Estiu Actiu joves/adults (activitats dirigides)

Una forma de passar l'estiu... ACTIU.
T'esperam de juny a setembre de 2018

Sd'E
Servei d'Esports

Ajuntament d'Inca



Campus Esportiueig (3-6). Psicomotriu
Adreçat a infants nascuts entre els anys 2012 i 2015

Horari:

Del dl. a dv. de 9.00 a 14.00 h. Horari de guarderia: de 7.00 a 9.00 h. Servei de menjador: de 14.00 a 16.00 h. Els
serveis de guarderia i menjador no estan inclosos en la quota. 

Objectius:

- Afirmar la identitat personal de l'infant a partir del joc.

- Desenvolupar les habilitats motrius bàsiques.

- Introduir el joc col·lectiu i la gestió de les normes.

Tasques:

- Jocs d'equilibri, joc dirigit, iniciació a les activitats aquàtiques, joc de descoberta, tallers i manualitats, joc
heurístic i d'experimentació.

Lloc:

- CEIP Miquel Duran i Saurina; torns del 1r a l'11è.

- Piscines Municipal d'Inca (Crist Rei); torns de 2n al 5è.

TORNS PERÍODE DE JUNY

1r Del 25 al 29 de juny

PERÍODE DE JULIOL

2n Del 2 al 6 de juliol

3r Del 9 al 13 de juliol

4t Del 16 al 20 de juliol

5è Del 23 al 27 de juliol

PERÍODE D'AGOST 

6è 31 de juliol i de l'1 al 3 d'agost (el 30 és festiu)

7è Del 6 al 10 d'agost

8è Del 13 al 17 d'agost (el 15 és festiu)

9è Del 20 al 24 d'agost

10è Del 27 al 31 d'agost 

PERÍODE DE SETEMBRE

11è Del 3 al 7 de setembre

Preus:
ACTIVITAT PREU

CAMPUS ESPORTIUEIG 35 € TORN

SERVEI MENJADOR 30 €/SETMANA 7 €/DIA

ACOLLIDA MATINERA 10 €/SETMANA 3 €/DIA

ASSEGURANÇA 5 €

Programació tipus
Horari dl. dt. dm. dj. dv.

De 7.00 a 9.00 h SERVEI D’ACOLLIDA MATINERA

De 9.00 a 11.00 h MULTIESPORT (jocs preesportius) PISCINA (Poliesportiu) JOCS POPULARS PISCINA (Poliesportiu) DIADA ESPECÍFICA 

D’11.00 a 11.30 h BERENAR

D’11.30 a 13.30 h JOCS (aquàtics) JOCS SENSORIALS JOCS (aquàtics) MULTIESPORT (jocs preesportius) DIADA ESPECÍFICA

De 13.30 a 14.00 h FINALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT I RECOLLIDA DELS INFANTS QUE NO QUEDEN A MENJADOR

Normativa interna 
CAMPUS ESPORTIUEIG (3-6, 7-8, 9-12, 13-16 i de Futbol)
Lloc d'inici i de recollida dels infants inscrits al Campus Esportiueig 3-6, 7-8 i 9-12: al CEIP Miquel Duran i Saurina o a les Piscines Municipals d'Inca
(Crist Rei); per als inscrits a l'Esportiueig de Futbol: al Poliesportiu Municipal Mateu Cañellas. Horari de l’activitat: de 9.00 a 14.00 h; horari de
guarderia: de 7.00 a 9.00 h. Aquest servei no està inclòs en la quota. Cal portar diàriament: roba i sabatilles esportives, banyador, tovallola,
xancletes, gorra, crema solar, berenar i aigua (tot amb el nom posat). Es recomana que no portin objectes de valor, electrònics i molt manco
telèfons mòbils. La quota setmanal o mensual no inclou les despeses extraordinàries com són les festes o d’altres. 
L’organització es reserva el dret a introduir qualsevol modificació necessària per al correcte desenvolupament de l’activitat. Per a la recollida
diària dels nins/nines per qualsevol altra persona que no sigui el pare/mare/tutor caldrà la presentació de la corresponent autorització. A fi de
mantenir un ambient higiènic i saludable, tots els infants hauran d’assistir a l’activitat amb les mínimes condicions de neteja. Cap infant hi podrà
acudir quan tengui febre. Així mateix, quan un nin/a tengui una malaltia infecciosa, la família haurà d’avisar la direcció per poder prendre les
mesures oportunes envers la salut dels altres infants. En tornar a incorporar-se després de la malaltia infecciosa, també haurà de presentar una
nota del metge que asseguri el restabliment complet de l’infant. Si algun pren medicaments, caldrà que porti anotat a la seva capsa el seu nom
propi, la dosi que n’ha de prendre i l’horari a seguir. A més, serà convenient fer-hi constar si cal posar-los al frigorífic (caldrà la presentació d'una
autorització). Dies festius: 30 de juliol i 15 d'agost.



Campus Esportiueig (7-9). Iniciació esportiva
Adreçat a infants nascuts entre els anys 2009, 2010 i 2011

Horari:

Del dl. a dv. de 9.00 a 14.00 h. Horari de guarderia: de 7.00 a 9.00 h. Servei de menjador: de 14.00 a 16.00 h. Els
serveis de guarderia i menjador no estan inclosos en la quota. 

Objectius:

- Conèixer, acceptar i valorar el propi cos i l'activitat física.

- Conèixer la diversitat d'activitat físiques, lúdiques i esportives.

- Participar en jocs com a element d'aproximació als altres companys.

Tasques:

- Iniciació als esports col·lectius, als esports amb implement als jocs esportius i jocs alternatius.

Lloc:

- CEIP Miquel Duran i Saurina; torns del 1r a l'11è.

- Piscines Municipal d'Inca (Crist Rei); torns de 2n al 5è.

TORNS PERÍODE DE JUNY

1r Del 25 al 29 de juny

PERÍODE DE JULIOL

2n Del 2 al 6 de juliol

3r Del 9 al 13 de juliol

4t Del 16 al 20 de juliol

5è Del 23 al 27 de juliol

PERÍODE D'AGOST 

6è 31 de juliol i de l'1 al 3 d'agost (el 30 és festiu)

7è Del 6 al 10 d'agost

8è Del 13 al 17 d'agost (el 15 és festiu)

9è Del 20 al 24 d'agost

10è Del 27 al 31 d'agost 

PERÍODE DE SETEMBRE

11è Del 3 al 7 de setembre

Preus:
ACTIVITAT PREU

CAMPUS ESPORTIUEIG 35 € TORN 7 €/DIA

SERVEI MENJADOR 30 €/SETMANA 7 €/DIA

ACOLLIDA MATINERA 10 €/SETMANA 3 €/DIA

ASSEGURANÇA 5 €

Programació tipus
Horari dl. dt. dm. dj. dv.

De 7.00 a 9.00 h SERVEI D’ACOLLIDA MATINERA

De 9.00 a 11.00 h MULTIESPORTS PISCINA PISCINA JOCS DIADA  ESPECIAL  SEGONS
PROGRAMA

D’11.00 a 11.30 h BERENAR

D’11.30 a 12.30 h JOCS ESPORTS JOCS PISCINA

De 12.30 a 13.30 h PISCINA JOCS ESPORTS MULTIESPORTS

De 13.30 a 14.00 h FINALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT I RECOLLIDA DELS INFANTS QUE NO QUEDEN A MENJADOR

Normativa interna 
CAMPUS ESPORTIUEIG (3-6, 7-8, 9-12, 13-16 i de Futbol)
Lloc d'inici i de recollida dels infants inscrits al Campus Esportiueig 3-6, 7-8 i 9-12: al CEIP Miquel Duran i Saurina o a les Piscines Municipals d'Inca
(Crist Rei); per als inscrits a l'Esportiueig de Futbol: al Poliesportiu Municipal Mateu Cañellas. Horari de l’activitat: de 9.00 a 14.00 h; horari de
guarderia: de 7.00 a 9.00 h. Aquest servei no està inclòs en la quota. Cal portar diàriament: roba i sabatilles esportives, banyador, tovallola,
xancletes, gorra, crema solar, berenar i aigua (tot amb el nom posat). Es recomana que no portin objectes de valor, electrònics i molt manco
telèfons mòbils. La quota setmanal o mensual no inclou les despeses extraordinàries com són les festes o d’altres. 
L’organització es reserva el dret a introduir qualsevol modificació necessària per al correcte desenvolupament de l’activitat. Per a la recollida
diària dels nins/nines per qualsevol altra persona que no sigui el pare/mare/tutor caldrà la presentació de la corresponent autorització. A fi de
mantenir un ambient higiènic i saludable, tots els infants hauran d’assistir a l’activitat amb les mínimes condicions de neteja. Cap infant hi podrà
acudir quan tengui febre. Així mateix, quan un nin/a tengui una malaltia infecciosa, la família haurà d’avisar la direcció per poder prendre les
mesures oportunes envers la salut dels altres infants. En tornar a incorporar-se després de la malaltia infecciosa, també haurà de presentar una
nota del metge que asseguri el restabliment complet de l’infant. Si algun pren medicaments, caldrà que porti anotat a la seva capsa el seu nom
propi, la dosi que n’ha de prendre i l’horari a seguir. A més, serà convenient fer-hi constar si cal posar-los al frigorífic (caldrà la presentació d'una
autorització). Dies festius: 30 de juliol i 15 d'agost.



Campus Esportiueig (10-12). Multiesports
Per a nins i nines nascuts entre els anys 2006, 2007 i 2008

Horari:

Del dl. a dv. de 9.00 a 14.00 h. Horari de guarderia: de 7.00 a 9.00 h. Servei de menjador: de 14.00 a 16.00 h. Els
serveis de guarderia i menjador no estan inclosos en la quota. 

Objectius:

- Aprofundir en les habilitats i capacitats esportives dels nins i nines.

- Crear hàbits de salut, afavorint el desenvolupament de les capacitats físiques i coordinatives del nin/a.

- Aprendre a gestionar el seu temps lliure.

Tasques:

- Aprofundiment  dels  esports  col·lectius  i  dels  esports  individuals,  iniciació  als  esports  alternatius,  expressió
corporal i tècnica d'estils de natació.

Lloc:

- CEIP Miquel Duran i Saurina; torns del 1r a l'11è.

- Piscines Municipal d'Inca (Crist Rei); torns de 2n al 5è.

TORNS PERÍODE DE JUNY

1r Del 25 al 29 de juny

PERÍODE DE JULIOL

2n Del 2 al 6 de juliol

3r Del 9 al 13 de juliol

4t Del 16 al 20 de juliol

5è Del 23 al 27 de juliol

PERÍODE D'AGOST 

6è 31 de juliol i de l'1 al 3 d'agost (el 30 és festiu)

7è Del 6 al 10 d'agost

8è Del 13 al 17 d'agost (el 15 és festiu)

9è Del 20 al 24 d'agost

10è Del 27 al 31 d'agost 

PERÍODE DE SETEMBRE

11è Del 3 al 7 de setembre

Preus:
ACTIVITAT PREU

CAMPUS ESPORTIUEIG 35 € TORN 7 €/DIA

SERVEI MENJADOR 30 €/SETMANA 7 €/DIA

ACOLLIDA MATINERA 10 €/SETMANA 3 €/DIA

ASSEGURANÇA 5 €

Programació tipus
Horari dl. dt. dm. dj. dv.

De 7.00 a 9.00 h SERVEI D’ACOLLIDA MATINERA

De 9.00 a 11.00 h ESPORTS COL·LECTIUS PISCINA PISCINA JOCS

DIADA  ESPECIAL  SEGONS
PROGRAMA

D’11.00 a 11.30 h                                                                                                    BERENAR 

D’11.30 a 12.30 h JOCS ESPORTS INDIVIDUALS JOCS PISCINA

De 12.30 a 13.30 h PISCINA JOCS ESPORTS AMB IMPLEMENT ESPORTS COL·LECTIUS

De 13.30 a 14.00 h                                          FINALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT I RECOLLIDA DELS INFANTS QUE NO QUEDEN A MENJADOR

Normativa interna 
CAMPUS ESPORTIUEIG (3-6, 7-8, 9-12, 13-16 i de Futbol)
Lloc d'inici i de recollida dels infants inscrits al Campus Esportiueig 3-6, 7-8 i 9-12: al CEIP Miquel Duran i Saurina o a les Piscines Municipals d'Inca
(Crist Rei); per als inscrits a l'Esportiueig de Futbol: al Poliesportiu Municipal Mateu Cañellas. Horari de l’activitat: de 9.00 a 14.00 h; horari de
guarderia: de 7.00 a 9.00 h. Aquest servei no està inclòs en la quota. Cal portar diàriament: roba i sabatilles esportives, banyador, tovallola,
xancletes, gorra, crema solar, berenar i aigua (tot amb el nom posat). Es recomana que no portin objectes de valor, electrònics i molt manco
telèfons mòbils. La quota setmanal o mensual no inclou les despeses extraordinàries com són les festes o d’altres. 
L’organització es reserva el dret a introduir qualsevol modificació necessària per al correcte desenvolupament de l’activitat. Per a la recollida
diària dels nins/nines per qualsevol altra persona que no sigui el pare/mare/tutor caldrà la presentació de la corresponent autorització. A fi de
mantenir un ambient higiènic i saludable, tots els infants hauran d’assistir a l’activitat amb les mínimes condicions de neteja. Cap infant hi podrà
acudir quan tengui febre. Així mateix, quan un nin/a tengui una malaltia infecciosa, la família haurà d’avisar la direcció per poder prendre les
mesures oportunes envers la salut dels altres infants. En tornar a incorporar-se després de la malaltia infecciosa, també haurà de presentar una
nota del metge que asseguri el restabliment complet de l’infant. Si algun pren medicaments, caldrà que porti anotat a la seva capsa el seu nom
propi, la dosi que n’ha de prendre i l’horari a seguir. A més, serà convenient fer-hi constar si cal posar-los al frigorífic (caldrà la presentació d'una
autorització). Dies festius: 30 de juliol i 15 d'agost.



Campus Esportiueig (13-16). 
Multiesportiu per a joves

Adreçat a nins i nines nascuts entre els anys 2003, 2004 i 2005
Horari:

Del dl. a dv. de 9.00 a 14.00 h.

Objectius:

- Gaudir de la pràctica esportiva en general.

- Apropar al jovent hàbits esportius saludables, així com afavorir la relació i la cohesió del grup.

- Oferir un ventall d'activitats esportives que puguin practicar en el municipi i fora d'aquest.

Tasques:

- Esports urbans, sortides en BTT i activitats aquàtiques.

Lloc:

- Segons la programació de la setmana.

Preus:
TORNS PERÍODE DE JULIOL

1r Del 2 al 6 de juliol

2n Del 9 al 13 de juliol

3r Del 16 al 20 de juliol

4t Del 23 al 27 de juliol

ACTIVITAT PREU

CAMPUS ESPORTIUEIG 35 € TORN

SERVEI MENJADOR 30 €/SETMANA 7 €/DIA

ACOLLIDA MATINERA 10 €/SETMANA 3 €/DIA

ASSEGURANÇA 5 €

Programació tipus (MENSUAL)

dl. dm. dc. dj. dv.

02/07 POLIESPORTIU
MULTIESPORTS

03/07 GIMNÀS 
ACTIVITATS DIRIGIDES

04/07 BICICLETADA 05/07 ROCÒDROM ESCALADA 06/07 ESPORTS DE PLATJA

09/07 POLIESPORTIU
MULTIESPORTS

10/07 GIMNÀS
ACTIVITATS DIRIGIDES

11/07 SERRAL
ORIENTACIÓ

12/07 SALVAMENT AQUÀTIC 13/07 SORTIDA A PALMA JUMP

16/07 POLIESPORTIU
MULTIESPORTS

17/07 GIMNÀS
ACTIVITATS DIRIGIDES

18/07 BICICLETADA 19/07
ACAMPADA A LLUC

20/07
ACAMPADA A LLUC

23/07 POLIESPORTIU
MULTIESPORTS

24/07 GIMNÀS
ACTIVITATS DIRIGIDES

25/07 SERRAL 
ORIENTACIÓ

26/07 EXCURSIÓ A AQUALAND 27/07 DIADA AL POLIESPORTIU, SANT
ABDON

Normativa interna 

CAMPUS ESPORTIUEIG (3-6, 7-8, 9-12, 13-16 i de Futbol)
Lloc d'inici i de recollida dels infants inscrits al Campus Esportiueig 3-6, 7-8 i 9-12: al CEIP Miquel Duran i Saurina o a les Piscines Municipals d'Inca
(Crist Rei); per als inscrits a l'Esportiueig de Futbol: al Poliesportiu Municipal Mateu Cañellas. Horari de l’activitat: de 9.00 a 14.00 h; horari de
guarderia: de 7.00 a 9.00 h. Aquest servei no està inclòs en la quota. Cal portar diàriament: roba i sabatilles esportives, banyador, tovallola,
xancletes, gorra, crema solar, berenar i aigua (tot amb el nom posat). Es recomana que no portin objectes de valor, electrònics i molt manco
telèfons mòbils. La quota setmanal o mensual no inclou les despeses extraordinàries com són les festes o d’altres. 
L’organització es reserva el dret a introduir qualsevol modificació necessària per al correcte desenvolupament de l’activitat. Per a la recollida
diària dels nins/nines per qualsevol altra persona que no sigui el pare/mare/tutor caldrà la presentació de la corresponent autorització. A fi de
mantenir un ambient higiènic i saludable, tots els infants hauran d’assistir a l’activitat amb les mínimes condicions de neteja. Cap infant hi podrà
acudir quan tengui febre. Així mateix, quan un nin/a tengui una malaltia infecciosa, la família haurà d’avisar la direcció per poder prendre les
mesures oportunes envers la salut dels altres infants. En tornar a incorporar-se després de la malaltia infecciosa, també haurà de presentar una
nota del metge que asseguri el restabliment complet de l’infant. Si algun pren medicaments, caldrà que porti anotat a la seva capsa el seu nom
propi, la dosi que n’ha de prendre i l’horari a seguir. A més, serà convenient fer-hi constar si cal posar-los al frigorífic (caldrà la presentació d'una
autorització). Dies festius: 30 de juliol i 15 d'agost.



Campus Esportiueig de Futbol (7-12)
Adreçats a nins i nines nascuts entre els anys 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 i 2011

Horari:

Del dl. a dv. de 9.00 a 14.00 h. Horari de guarderia: de 7.00 a 9.00 h. Servei de menjador: de 14.00 a 16.00 h. Els
serveis de guarderia i menjador no estan inclosos en la quota. 

Objectius:

- Gaudir de la pràctica esportiva del futbol.

- Aprofundir en les habilitats i capacitats esportives dels nins i nines.

- Crear hàbits de salut, afavorint el desenvolupament de les capacitats físiques i coordinatives del nin/a.

- Aprendre a gestionar el seu temps lliure.

Tasques:

- Tècnica individual i col·lectiva, tàctica individual i col·lectiva, joc grupal i natació lliure.

Lloc:

- Poliesportiu Municipal Mateu Cañellas.

TORNS PERÍODE DE JULIOL

1r Del 2 al 6 de juliol

2n Del 9 al 13 de juliol

3r Del 16 al 20 de juliol

4t Del 23 al 27 de juliol

Preus:
ACTIVITAT PREU

CAMPUS ESPORTIUEIG 35 € TORN

SERVEI MENJADOR 30 €/SETMANA 7 €/DIA

ACOLLIDA MATINERA 10 €/SETMANA 3 €/DIA

ASSEGURANÇA 5 €

Programació tipus
Horari dl. dt. dm. dj. dv.

De 9.15 a 10.30 h ACTIVITAT 1 ACTIVITAT 1 ACTIVITAT 1 ACTIVITAT 1 ACTIVITAT 1

De 10.30 a 11.30 h ACTIVITAT 2 ACTIVITAT 2 ACTIVITAT 2 ACTIVITAT 2 ACTIVITAT 2

D’11.30 a 12.00 h  BERENAR

De 12.00 a 13.30 h PISCINA PISCINA PISCINA PISCINA PISCINA

De 13.30 a 14.00 h   FINALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT I RECOLLIDA DELS INFANTS QUE NO QUEDEN A MENJADOR

Normativa interna 

CAMPUS ESPORTIUEIG (3-6, 7-8, 9-12, 13-16 i de Futbol)
Lloc d'inici i de recollida dels infants inscrits al Campus Esportiueig 3-6, 7-8 i 9-12: al CEIP Miquel Duran i Saurina o a les Piscines Municipals d'Inca
(Crist Rei); per als inscrits a l'Esportiueig de Futbol: al Poliesportiu Municipal Mateu Cañellas. Horari de l’activitat: de 9.00 a 14.00 h; horari de
guarderia: de 7.00 a 9.00 h. Aquest servei no està inclòs en la quota. Cal portar diàriament: roba i sabatilles esportives, banyador, tovallola,
xancletes, gorra, crema solar, berenar i aigua (tot amb el nom posat). Es recomana que no portin objectes de valor, electrònics i molt manco
telèfons mòbils. La quota setmanal o mensual no inclou les despeses extraordinàries com són les festes o d’altres. 
L’organització es reserva el dret a introduir qualsevol modificació necessària per al correcte desenvolupament de l’activitat. Per a la recollida
diària dels nins/nines per qualsevol altra persona que no sigui el pare/mare/tutor caldrà la presentació de la corresponent autorització. A fi de
mantenir un ambient higiènic i saludable, tots els infants hauran d’assistir a l’activitat amb les mínimes condicions de neteja. Cap infant hi podrà
acudir quan tengui febre. Així mateix, quan un nin/a tengui una malaltia infecciosa, la família haurà d’avisar la direcció per poder prendre les
mesures oportunes envers la salut dels altres infants. En tornar a incorporar-se després de la malaltia infecciosa, també haurà de presentar una
nota del metge que asseguri el restabliment complet de l’infant. Si algun pren medicaments, caldrà que porti anotat a la seva capsa el seu nom
propi, la dosi que n’ha de prendre i l’horari a seguir. A més, serà convenient fer-hi constar si cal posar-los al frigorífic (caldrà la presentació d'una
autorització). Dies festius: 30 de juliol i 15 d'agost.



Curset de natació
Adreçats a infants i adults a partir de 2014 cap enrere

Horari:

Matins de juliol i agost. Opcions de dl./dm. i dt./dj.

Objectius:  

- Familiarització amb el medi aquàtic per a infants de 3 a 5 anys (grups específics en funció de l'edat i el nivell).

- Perfeccionament en el medi aquàtic per a infants de 6 a 9 anys: l'objectiu principal és aconseguir l'autonomia i el
domini dins l'aigua.

- Escola aquàtica per a joves de 10 a 13 anys: es tracta d'una introducció esportiva, sense deixar de banda l'aspecte
lúdic de l'aigua, els objectius de la qual són conèixer les diferents especialitats esportives en el medi aquàtic i
iniciar-se en la tècnica dels diversos estils de natació (crol, esquena i braça), així com en els viratges.

- Escola aquàtica per a joves de 14 a 18 anys: l'objectiu d'aquest curs és perfeccionar els quatre estils (crol, braça,
esquena i  papallona)  i  els  viratges.  L'alumnat  s'introduirà  en  les  diferents  modalitats  natatòries  i  coneixerà
diversos mètodes d'entrenament aquàtic.

Lloc:

- Poliesportiu Municipal Mateu Cañellas (piscines exteriors).

Opcions/horaris

JULIOL Del 2 al 31 de juliol (el 30 és festiu)

AGOST De l'1 al 31 d'agost (el 15 és festiu)

DIES I HORARIS

dl. i dm. o dt. i dj.
De 8.30 a 9.15 h, joves/adults
De 9.15 a 10.00 h, de 10 a 14 anys
De 10.00 a 10.45 h, de 8 a 10 anys
D'11.15 a 12.00 h, de 5 a 7 anys
De 12.00 a 12.30 h, de 3 a 5 anys

Preus:
ACTIVITAT PREU

CURSET DE NATACIÓ 25 €/MES

Normativa interna

CURSET DE NATACIÓ
Lloc d'inici i de recollida dels infants inscrits al Curset de natació: Poliesportiu Municipal Mateu Cañellas. L’horari de l’activitat serà segons l'opció
escollida el dia de la inscripció, sempre de matí. Demanam puntualitat a l'hora d'arribada. Cal portar a cada sessió: banyador, tovallola, xancletes,
gorra i crema solar. Es recomana que no portin objectes de valor, electrònics i molt manco telèfons mòbils. L’organització es reserva el dret
d’introduir qualsevol modificació necessària per al correcte desenvolupament de l’activitat. Tots els inscrits al Curset menors de 14 anys hauran
d'anar acompanyats d'un adult. A fi de mantenir un ambient higiènic i saludable, tots els infants hauran d’assistir a l’activitat amb les mínimes
condicions de neteja. Cap infant hi podrà acudir quan tengui febre. Així mateix, quan un nin/a tengui una malaltia infecciosa, la família haurà
d’avisar la direcció per poder prendre les mesures oportunes envers la salut dels altres infants. En tornar a incorporar-se després de la malaltia
infecciosa, també haurà de presentar una nota del metge que asseguri el restabliment complet de l’infant. Dies festius: 30 de juliol i 15 d'agost.



Estiu Actiu Esportiu. Activitats dirigides
Adreçats a joves i adults (a partir del 2001 cap enrere)

Descripció:

Són activitats físiques dirigides per un tècnic monitor. Es combinarà el treball aeròbic amb el
treball  de  tonificació,  sempre  amb  el  suport  musical.  La  millora  de  la  resistència
cardiorespiratòria s’aconseguirà mitjançant exercicis aeròbics, i amb el treball de tonificació a
través d'exercicis localitzats aconseguirem l’increment de la força muscular. Adreçat a persones
de 17 a 64 anys.

Lloc:

- Piscines Municipals d'Inca (1r pis). C/ de Gabriel Alomar, 3.

Opcions Període
Complet  De l'1 de juny al 28 de setembre

2 mesos  Consecutius o alterns

1 mes  De l'1 al 30/31 del mateix mes

Preus:
ACTIVITAT PREU

ESTIU ACTIU

40 €/COMPLET

24 €/2 MESOS

18 €/1 MES

Normativa interna

ESTIU ACTIU (activitats dirigides a joves/adults):
Lloc de realització: Piscines Municipals d'Inca (1r pis). L’horari de l’activitat serà segons l'opció escollida el dia de la
inscripció. Cal portar a cada sessió: tovallola, banyador, tovallola, roba esportiva, xancles i aigua. Es recomana que
no portin objectes de valor, electrònics i molt manco telèfons mòbils. L’organització es reserva el dret d’introduir
qualsevol modificació necessària per al correcte desenvolupament de l’activitat. A fi de mantenir un ambient higiènic
i saludable, tots els inscrits hauran d’assistir a l’activitat amb les mínimes condicions de neteja. Dies festius: 30 de
juliol i 15 d'agost.



PREINSCRIPCIONS, INSCRIPCIONS I DADES D'INTERÈS

És obligatori llegir amb atenció la informació següent abans de fer la inscripció, per evitar malentesos i
saber quines són les vostres obligacions, drets i deures com a alumnes en les activitats esportives d'estiu de
2018.  

Dades de contacte

Oficina del Servei d’Esports de l’Ajuntament d’Inca (Oficina SdE)
C/ de Gabriel Alomar, 3, 07300 Inca. Tel. 971 504 216
serveidesports@ajinca.net / www.incaciutat.com

Important

Les inscripcions als programes Esportiueig requereixen una preinscripció obligatòria prèvia, a continuació
d'un sorteig que determinarà l'ordre de coa i finalment de la inscripció i el pagament. Seqüencialment
seria: preinscripció-inscripció-pagament.

Les inscripcions als programes Estiu Actiu joves/adults i Curset de natació no requereixen preinscripció
prèvia, només la inscripció i el pagament dins dels terminis establerts en aquest programa.

Explicació del procés de preinscripció als programes Esportiueig

Termini: del 23 d'abril al 10 de maig del 2018.

La preinscripció és obligatòria per a la participació en el programa Esportiueig. Caldrà lliurar el full de
preinscripció emplenat al taulell de recepció de les Piscines Municipals d'Inca o a l'Oficina Servei d'Esports
ubicada a la 1a planta del mateix edifici. Podeu aconseguir presencialment el full a qualsevol recepció de
les  instal·lacions  esportives  municipals,  o  bé  per  Internet  descarregant-lo  de  la  pàgina  web
www.incaciutat.com

Informació requerida al formulari de preinscripció:

Dades de la persona sol·licitant i del pare/mare, tutor/a, guardador/a legal de l'infant a preinscriure:

a) Activitat/opció desitjada.
b) Adreça de correu electrònic per rebre les comunicacions del Sd'Esports.
c) Telèfons de contacte.

Per fer la preinscripció és imprescindible:

a) Emplenar els camps obligatoris.
b) Guardar la còpia de la preinscripció i el número que us proporcionarà el Servei d'Esports, ja que és el
comprovant de la preinscripció i serà el número de referència per al sorteig. En cas de pèrdua del número
de comprovant,  es  procedirà  a  la  verificació  de la  identitat  de la  persona sol·licitant  en el  moment
d'efectuar la inscripció.

En relació amb el procés de preinscripció cal tenir en compte el següent:

a) Les dades consignades han de ser certes.
b) La detecció de preinscripcions duplicades, és a dir amb coincidència total o parcial de torn d'activitat,
suposarà l'anul·lació de totes les realitzades per un mateix usuari.

Un  cop efectuada  la  preinscripció  correctament,  s'obtindrà  el  número  de sol·licitant,  que  serà  el  de
referència per al sorteig.

Adjudicació de places

Data del sorteig: 11 de maig de 2018.



Les places seran les que marca el programa (vegeu programa) i seran adjudicades d'acord amb l'ordre de
coa  determinat  per  sorteig  públic,  d'entre  totes  les  preinscripcions  realitzades  durant  el  període  de
preinscripció. El sorteig que determinarà l'ordre de coa se celebrarà el dia, el lloc i l'hora indicats en el
programa publicitari divulgatiu, juntament amb l'oferta d'activitats, el nombre de places i els calendaris de
preinscripció i d'inscripció. El seu resultat es farà públic el dia que indiqui el programa divulgat.

El  resultat  del  sorteig  donarà  el  número  d'inici  a  les  citacions  particulars  per  a  la  tramitació  de  la
inscripció.  La  citació  determinarà  el  dia  i  l'hora  que  haureu  d'acudir  a  l'Oficina  d'Esports  per  a  la
formalització de la inscripció de les  activitats amb places vacants. En cas  contrari,  s'obrirà una llista
d'espera.

Publicació del resultat del sorteig i de l'ordre de coa: 11 de maig.

MOLT IMPORTANT: el Servei d'Esports (Sd'E) no avisarà ni informarà personalment a ningú sobre el resultat
del sorteig, l'ordre de coa ni la data de la citació particular. Cada persona sol·licitant té l'obligació de
consultar-ho.  Llocs  de  consulta  del  resultat  del  sorteig:  http://incaciutat.com/esports  –
www.incaciutat.com (clicau a Àrees administratives i després a Esports) – tauler d'anuncis de les Piscines
Municipals  d'Inca  –  tauler  d'anuncis  de  l'oficina  del  Sd’Esports  –  tauler  d'anuncis  del  Palau  Municipal
d'Esports – tauler d'anuncis del Poliesportiu Municipal Mateu Cañellas – Tel. 971 504 216.

Procediment del sorteig

El número s'obtindrà de l'extracció de tres o quatres bolles en funció del nombre de persones preinscrites,
a raó d'una per urna, començant per la dels milers i per ordre correlatiu fins arribar a les unitats, i seguint
les següents instruccions a l'extracció de cada bolla:

a)L'urna dels milers contindrà les bolles numerades del 0 al número que indiqui el miler màxim
de preinscrits.

b)L'urna de les centenes contindrà 10 bolles numerades del 0 al 9; en el cas que l'extracció
prèvia de la bolla de l'urna dels milers coincidís amb el miler màxim de preinscrits, de l'urna
de les centenes es retiraran les bolles que continguin un número de centena que superi la
centena del nombre de preinscrits. 

c)L'urna de les desenes contindrà 10 bolles numerades del 0 al 9; en el cas que l'extracció de la
bolla de l'urna de les centenes coincidís amb la centena màxima del nombre preinscrits, de
l'urna de les desenes es retiraran les bolles que continguin el número de desena que superi
la desena del nombre de preinscrits.

d)L'urna de les unitats contindrà 10 bolles numerades del 0 al 9; en el cas que l'extracció de la
bolla de l'urna de les desenes coincidís amb la desena màxima del nombre preinscrits, de
l'urna de les unitats es retiraran les bolles que continguin el número d'unitat que superi la
unitat del nombre de preinscrits.

El número obtingut del sorteig serà el primer, entès aquest com a inclòs en el còmput que marcarà l'inici
de les citacions (dia i hora) per a la formalització.

Si durant el procés de citació per a la inscripció s'exhaureixen les places d'alguna activitat, la resta de
persones preinscrites que hagin sol·licitat la mateixa activitat passaran a una llista d'espera. Quan hagi
acabat tot el procés d'assignació, s'obrirà un període de reassignació per tal que les persones incloses a la
llista d'espera puguin tornar a optar a les places vacants no assignades durant el període de citació; en tot
cas es realitzarà per ordre d'arribada al lloc habilitat per a la inscripció en el torn de reassignació de
places.

Un cop finalitzat el procés de reassignació de places per a les persones incloses a la llista d'espera, i en el
cas que encara quedin places disponibles, es procedirà a oferir-les a qualsevol persona interessada encara
que  no  hagi  tramitat  la  preinscripció,  en  el  lloc  i  els  horaris  que  s'estableixen  al  full  divulgatiu  del
programa.

Explicació del procés d'inscripció

Formalització de la inscripció

Termini: del 14 al 18 de maig (el dia i l'hora determinats pel sorteig).



La inscripció es durà a terme presencialment en el  dia, l'horari  i  el  lloc que determini  la  citació. La
persona sol·licitant (o bé la persona autoritzada) haurà de portar en el moment de la inscripció (dia de la
citació) la següent documentació:

- Còpia del full de preinscripció.
- Document que acrediti la data de naixement.
- Document que acrediti  el  descompte aplicable (família  nombrosa, informe del departament de

Serveis Socials i altres de regulats per l'Ordenança vigent).
- Fitxa de salut i d'autoritzacions degudament emplenada i signada pel pare/mare o tutor/a legal de

la persona participant; la podeu descarregar des de la web www.incaciutat.com –clicau a Àrees
administratives i després a Esports– o bé obtenir-la presencialment a l'Oficina del Servei d'Esports o
a qualsevol dels punts d'atenció de les instal·lacions esportives municipals.

No s'admetrà el pagament en metàl·lic. Teniu dues opcions de pagament: al moment, mitjançant la targeta
bancària, o en diferit, per transferència o ingrés bancari al compte indicat.
IMPORTANT: sense el pagament la inscripció no es podrà validar.
En cas de pèrdua del comprovant d'inscripció, la persona sol·licitant haurà de comparèixer el dia de la
citació d'inscripció per tal de poder verificar la seva identitat.
La no-formalització de la inscripció determinarà la baixa automàtica, amb pèrdua del dret de citació i de
llista d'espera, sense necessitat de prèvia comunicació a la persona interessada.

Publicació i termini d'inscripció de places disponibles (sense preinscripció)

Termini: del 21 al 25 de maig (inclosos).

La publicació de les places disponibles, adreçades a qualsevol persona interessada encara que no hagi
tramitat la preinscripció, un cop finalitzat el període d'inscripció amb citació i el 2n d'inscripció de la llista
d'espera, tendrà lloc a la web www.incaciutat.com (clicau a Àrees administratives i després a Esports) i als
taulers d'anuncis de l'Ajuntament d'Inca i de l'Oficina del Servei d'Esports. L'assignació d'aquestes places
vacants en tot cas es realitzarà per ordre d'arribada al lloc habilitat per a la inscripció, entre els dies 21 i
25 de maig de 2018 (inclosos).

Explicació del procés d'inscripció per a Estiu Actiu joves/adults i el Curset de natació

Formalització de la inscripció:

Termini: del 21 al 25 de maig (inclosos).

La inscripció es durà a terme presencialment, sense citació prèvia, entre el 21 i el 25 de maig, en horari
d'oficina.

La persona sol·licitant haurà de portar en el moment de la inscripció la següent documentació:

- Original del full de preinscripció emplenat.
- Document que acrediti la data de naixement.
- Document que acrediti el descompte aplicable, si escau.

Reserves de plaça per a agost i setembre als programes Esportiueig

Únicament per a usuaris ja inscrits. Només es permetran reserves de torns/setmanes corresponents als
mesos d'agost i setembre. Caldrà abonar el 10 % del cost reservat, que no serà en cap cas reemborsable ni
bescanviable en el cas d'anul·lar la inscripció o reserva i, abans de l'1 d'agost o bé l'1 de setembre, la resta
del cost d'inscripció.

Horaris d'atenció de l'Oficina Municipal del Servei d’Esports de l’Ajuntament d’Inca

Fins al 30 de juny: de dl. a dj. de 8.00 a 14.30 h i de 16.30 a 19.30 h, i dv. de 8.00 a 14.30 h.
 
Des de l'1 de juliol fins al 31 d'agost: de dl. a dv. de 8.00 a 14.00 h.
C/ de Gabriel Alomar, 3, 07300 Inca. Tel. 971504 216. A/e serveidesports@ajinca.net



Devolucions

No es  retornarà  el  preu  públic  abonat,  llevat  si  és  per  una  causa  major  imputable  a  l'Administració
(anul·lació d'un servei, activitat, horari...).

Altres

El Servei d’Esports de l'Ajuntament d'Inca es reserva el dret de realitzar l'enregistrament sonor o d'imatges
durant el desenvolupament de l'activitat amb finalitats de difusió i arxiu, i sempre d'acord amb la legislació
vigent en matèria de dret d'imatge i de protecció de la intimitat de les persones. No obstant això, el Servei
d’Esports de l'Ajuntament d'Inca no es fa responsable de l'enregistrament sonor o d'imatges per part de
terceres persones en activitats obertes al públic en general.

Altres qüestions: en qualsevol moment, el Servei d'Esports podrà modificar els termes d'aquestes activitats.
En cas  de no arribar  als  mínims  de matriculació  establerts  en el  programa, el  Servei  d'Esports  podrà
procedir a la seva anul·lació.

Sd'E
Servei d'Esports

Ajuntament d'Inca


