
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.


