
És obligatori llegir amb atenció la informació següent abans de fer la preinscripció i posterior
inscripció, per evitar malentesos i saber quines són les vostres obligacions, drets i deures com
a alumnes en les activitats esportives d'estiu de 2017.  

LES ACTIVITATS PROGRAMADES SÓN:

ESPORTIUEIG TOTAL (JUNY–SETEMBRE): per a nins i nines nascuts entre els anys 2005 i 2013 que vulguin
practicar tot tipus d’esports sense una especialització determinada i amb una connotació lúdica i recreativa.

ESPORTIUEIG PSICOMOTRIU: per a nins i nines nascuts entre els anys 2011 i 2013. És una activitat destinada
als més petits, que té com a eina de desenvolupament el propi cos. Els objectius són desenvolupar les habilitats
motrius, expressives i creatives a partir del moviment, i també les habilitats cognitives, comunicatives, afectives,
conductuals i d’autonomia. 

ESPORTIUEIG D'INICIACIÓ ESPORTIVA: per a nins i nines nascuts entre els anys 2009 i 2010. Els participants
aprendran les bases per adquirir una futura cultura poliesportiva combinant el joc preesportiu amb l’educació física
de base. 

ESPORTIUEIG MULTIESPORTS (2005-06-07-08): per a nins i nines nascuts entre els anys 2005 i 2008. És una
activitat  adreçada  a  qui  vol  practicar  tot  tipus  d’esports  sense  una  especialització  determinada  i  amb  una
connotació lúdica i recreativa. Esports, natació, jocs, activitats a la natura i tallers. Crear hàbits de salut, afavorint
el desenvolupament de les capacitats físiques i coordinatives del nin/a.

ESPORTIUEIG MULTIESPORTIU JOVE (2001-02-03-04): adreçat als joves nascuts entre els anys 2001 i 2004 a
qui els agradi l’esport en general. Programa esportiu ampli que intenta englobar tot un ventall d’esports col·lectius i
individuals, així com d’altres que es realitzen en el medi natural. L'objectiu és gaudir de la pràctica esportiva en
general. 
ESPORTIUEIG DE FUTBOL: dissenyat  per  a  nins  i  nines  nascuts  entre  els  anys  2005 i  2010  que  vulguin
perfeccionar la tècnica del futbol.

ESTIU ACTIU PER A JOVES/ADULTS (Mou-te a l'estiu): adreçat a persones de 17 a 64 anys. És una activitat
física dirigida per un monitor. Es combinarà el treball aeròbic amb el treball de tonificació, sempre amb el suport
musical, tant en sec com dins l'aigua, i a vegades a cobert i d'altres a l'aire lliure. La millora de la resistència
cardiorespiratòria s’aconseguirà mitjançant exercicis aeròbics, i amb el treball de tonificació a través d'exercicis
localitzats assolirem la millora de la força muscular. 

CURSET DE NATACIÓ: l'objectiu és l’adaptació al medi aquàtic, en el qual els infants experimentaran sensacions
totalment diferents a les del medi terrestre, amb la finalitat d’agafar confiança amb l’aigua utilitzant el joc com a eix
central (infants de 3 a 5 anys).  A partir  dels 6 anys l'objectiu principal  és aconseguir  l’autonomia dins l’aigua
treballant la respiració, la flotació, els desplaçaments, sense deixar de banda el seu aspecte lúdic (iniciar-se en la
tècnica dels diferents estils de natació).  A partir dels 14 es tracta d’una introducció esportiva, també tenint en
compte el vessant d'oci.

Dades de contacte:
Oficina d'Esports de l'IMAF
C/ de Gabriel Alomar, 3, 07300 Inca. Tel. 971 504 216
imafinfo@ajinca.net / www.incaciutat.com

Important:
Les inscripcions als programes d'estiu 2017 requereixen dels següents tràmits:

- TRÀMIT de preinscripció obligatòria prèvia a continuació d'un sorteig que determinarà l'ordre
de coa i finalment 
- TRÀMIT de la inscripció i finalment
- TRÀMIT de pagament. 



Seqüencialment seria: preinscripció-inscripció-pagament. 

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

Tràmit de preinscripció als programes Esportiueig

Termini: del 24 d'abril al 9 de maig.

Adjudicació de places

Data del sorteig: 10 de maig de 2017
Publicació del resultat del sorteig i de l'ordre de coa: 10 de maig

MOLT IMPORTANT: l'IMAF 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
l'Ajuntament  d'Inca – tauler  d'anuncis  de les Piscines  Municipals  d'Inca – tauler  d'anuncis  de l'oficina de l'IMAF – tauler
d'anuncis del Palau Municipal d'Esports – tauler d'anuncis del Poliesportiu Municipal Mateu Cañellas – Tel. 971 504 216.

Tràmit del procés d'inscripció

Termini: del 15 al 19 de maig (el dia i l'hora determinat pel sorteig)

La inscripció es durà a terme presencialment en el dia, l'horari i el lloc que determini la citació.

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

Termini: del 22 al 26 de maig (inclosos)

PER A MÉS INFORMACIÓ LLEGIU DETALLADAMENT LA
GUIA D'ACTIVITATS ESPORTIVES D'ESTIU DE 2017



EXPLICACIÓ DEL PROCÉS D'INSCRIPCIÓ ESTIU ACTIU JOVES/ADULTS I AL CURSET DE
NATACIÓ

Formalització de la inscripció:

Termini: del 22 al 26 de maig (inclosos)

La inscripció es durà a terme presencialment, sense citació prèvia, entre el 22 i el 26 de maig,
en horari d'oficina.

Resum de les dates importants a recordar

✔ El 24 d'abril, publicació de la Guia d'activitats d'estiu 2017.
✔ Del  24  d'abril  al  9  de  maig,  inici  del  període  de  preinscripcions.  Entrega  del  full  de

preinscripció emplenat al taulell de recepció de les Piscines Municipals d'Inca o a l'Oficina
d'Esports.

✔ El 10 de maig, realització del sorteig.
✔ Del 15 al 19 de maig, inici del període de citacions.
✔ Del 22 al 26 de maig, termini de places disponibles. 
✔ Del 22 al 26 de maig, inscripcions per a Estiu Actiu joves/adults i Curset de natació (no és

necessària citació prèvia).

Horaris d'atenció de l'Oficina Municipal d'Esports de l'IMAF

Fins al 30 de juny: de dl. a dj. de 8.30 a 14.30 h i de 16.30 a 19.30 h, i dv. de 8.30 a 14.30 h.
 
Des de l'1 de juliol fins al 31 d'agost: de dl. a dv. de 8 a 14 h. 
C/ de Gabriel Alomar, 3, 07300 Inca. Tel. 971504 216. A/e imafinfo@ajinca.net

PER A MÉS INFORMACIÓ LLEGIU DETALLADAMENT LA
GUIA D'ACTIVITATS ESPORTIVES D'ESTIU DE 2017


