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esportiueig
esportiueig psicomotriu 3-6

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.

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

esportiueig d'iniciació esportiva 7-9

Objectius. Conèixer,  acceptar  i  valorar  el  propi  cos  i
l'activitat física; conèixer  la diversitat d'activitats físiques,
lúdiques  i  esportives;  participar  en  jocs  com a element
d'aproximació als altres companys.

Activitats. Iniciació als esports col·lectius, als esports amb
implementació  als  jocs  esportius  i  jocs  alternatius,  jocs
aquàtics, gimcanes, diades temàtiques.

esportiueig multiesports 10-12

Objectius.  Aprofundir  en  les  habilitats  i  capacitats
esportives dels infants; crear hàbits de salut, afavorint el
desenvolupament  de  les  capacitats  físiques  i
coordinatives  del  nin/a;  aprendre  a  gestionar  el  seu
temps lliure.

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



esportiueig futbol 6-12

Objectius.  Gaudir  de  la  pràctica  esportiva  del  futbol;
aprofundir  en  les  habilitats  i  capacitats  esportives  dels
infants.

Crear  hàbits  de salut,  afavorint  el  desenvolupament de
les capacitats físiques i coordinatives del nin/a; aprendre
a gestionar el seu temps lliure.

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

esportiueig 13-16

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.

Activitats.  Programació  dinàmica i  setmanal  fent  ús  de
diferents instal·lacions segons les necessitats.

Esports  urbans,  descobriment  d’instal·lacions  esportives
diverses  tant  privades  com  públiques,  acampada  a  la
Victòria,  activitats  dirigides  musicals,  tallers  de  primeres
auxilis i rescat aquàtic, esports de platges, sortides en BTT i
activitats aquàtiques.

Piscina i molta diversió adaptada al nivell d’aquesta edat.

Alguna  activitat  extraordinària  podria  tenir  un  cost
addicional.



ubicacions i torns
esportiueig psicomotriu 3-6, d'iniciació esportiva
7-9 i multiesports 10-12

CEIP Miquel Duran i Saurina

DEL 28 DE JUNY AL 9 DE SETEMBRE

TORNS DATES

1 DEL 28/06 AL 2/07

2 DEL 5/07 AL 9/07

3 DEL 12/07 AL 16/07

4 DEL 19/07 AL 23/07

5 DEL 26/07 AL 30/07

6 DEL 2/08 AL 6/08

7 DEL 9/08 AL 13/08

8 DEL 16/08 AL 20/08

9 DEL 23/08 AL 27/08

10 DEL 30/08 AL 3/09

11 DEL 6/09 AL 9/09

CEIP Ponent

DEL 5 AL 30 DE JULIOL

TORNS DATES

2 DEL 5/07 AL 9/07

3 DEL 12/07 AL 16/07

4 DEL 19/07 AL 23/07

5 DEL 26/07 AL 30/07



esportiueig 13-16

CEIP Ponent

DEL 5 DE JULIOL AL 27 D’AGOST DE 2021

TORNS DATES

2 DEL 5/07 AL 9/07

3 DEL 12/07 AL 16/07

4 DEL 19/07 AL 23/07

5 DEL 26/07 AL 30/07

6 DEL 2/08 AL 6/08

7 DEL 9/08 AL 13/08

8 DEL 16/08 AL 20/08

9 DEL 23/08 AL 27/08

esportiueig futbol 6-12

Poliesportiu Municipal Mateu Cañellas

DEL 5 AL 30 DE JULIOL

TORNS DATES

2 DEL 5/07 AL 9/07

3 DEL 12/07 AL 16/07

4 DEL 19/07 AL 23/07

5 DEL 26/07 AL 30/07

 



horaris
Activitats ordinàries: de dilluns a divendres de 9 a 14 h.

Servei de guarda matinera: de 7 a 9 h.

Servei de menjador: de 14 a 16 h.

preus
Activitats ordinàries: 36,15 €/torn.

Servei de guarda matinera: 3 €/dia; 10 €/setmana.

Servei de menjador: 7 €/dia.

Assegurança (nous usuaris): 5,49 €.

Activitats extraordinàries (només al 13-16): 10 €/setmana.

inscripcions
Els pagaments es realitzaran del 13 de maig al 25 de juny,
a les oficines del Servei d’Esports.

Inscripcions  i  sol·licitud  de  cita  prèvia  mitjançant  la
pàgina web: equipamentsesportiusinca.net.

interrupcions del servei
Els dies festius 30 de juliol i 15 d'agost no hi haurà servei.

https://equipamentsesportiusinca.net/


recomanacions i normes de seguretat
S'aconsella  portar  diàriament  roba,  sabatilles  esportives,
banyador,  tovallola,  xancletes,  gorra,  crema  solar,
berenar i aigua, tot amb el nom posat. Es recomana que
no duguin  objectes  de  valor,  electrònics  i  molt  manco
telèfons mòbils.

Les despeses extraordinàries, com són les festes o d’altres,
no estan incloses en la quota. Es reserva el dret a introduir
qualsevol  modificació  necessària  per  al  correcte
desenvolupament de l’activitat.

Per  a  la  recollida  diària  dels  infants  per  qualsevol  altra
persona que no sigui el pare, la mare o el tutor/a legal,
caldrà presentar 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/a 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).



natació (+3)
NRE.

PLACES
NIVELL DIES HORA

32 ADULTS (+16)

DILLUNS I 
DIMECRES DE 8 A 8.45 H I

DE 13 A 13.45 HDIMARTS I 
DIJOUS

12
NATACIÓ 
TERAPÈUTICA

DILLUNS I 
DIMECRES

DE 8.45 A 9.30 H
DIMARTS I 
DIJOUS

20
ORQUES/
TAURONS

DILLUNS I 
DIMECRES

DE 10.45 A 11.30 H

DIMARTS I 
DIJOUS

DE 10 A 10.45 H

16
MANTES/
DOFINS

DILLUNS I 
DIMECRES

DE 10 A 10.45 H

DIMARTS I 
DIJOUS

DE 10.45 A 11.30 H

20
TORTUGUES/
POPS

DILLUNS I 
DIMECRES

DE 12 A 12.30 H I
DE 12.30 A 13 H

DIMARTS I 
DIJOUS

DE 9.30 A 10 H I
DE 11.30 A 12 H

16 CRANCS

DILLUNS I 
DIMECRES

DE 9.30 A 10 H I
D'11.30 A 12 H

DIMARTS I 
DIJOUS

DE 12 A 12.30 H I
DE 12.30 A 13 H



preus
2 sessions/setmana.

2 mensualitats (juliol i agost): 51,64 €; 1 mensualitat: 28,69 €

Assegurança (nous usuaris): 5,49 €.

inscripcions
Entre el 14 i el 30 de juny es realitzarà una petita prova als
infants per determinar a quin nivell hauran d’anar.

El dia de la prova se sol·licitarà a partir del 31 de maig al
tel. 971 504 965. El pagament es farà el mateix dia.

Places limitades.

piscines exteriors
bany lliure

De l'1 al 22 de juny: de dilluns a divendres de 17 a 20 h;
dissabtes de 10 a 13.30 h i de 16 a 20 h.

Del 23 de juny al 12 de setembre: de dilluns a divendres
de 10 a 13.30 h i de 17 a 20 h; dissabtes i diumenges de 10
a 13.30 h i de 16 a 20 h.

natació esportiva

De l’1 de juliol al 31 d’agost, de dilluns a divendres de 7 a
10 h i de 13.30 a 17 h.

Reserva d’espai a equipamentsesportiusinca.net.

https://equipamentsesportiusinca.net/


estiu actiu

De juny a setembre.

Piscines Municipals Catalina Corró

MESOS DIES HORA

JUNY I 
SETEMBRE

DILLUNS I 
DIMECRES

DE 9.30 A 10.15 H
DE 19 A 19.45 H
DE 20 A 20.45 H

DIMARTS I 
DIJOUS

DE 19 A 19.45 H
DE 20 A 20.45 H

JULIOL I 
AGOST

DILLUNS I 
DIMECRES

DE 19 A 19.45 H
DE 20 A 20.45 H

DIMARTS I 
DIJOUS

DE 19 A 19.45 H

preus
Quadrimestral  (de  juny  a  setembre):  55,09  €;  1
mensualitat: 15,30 €; assegurança (nous usuaris): 5,49 €.

inscripcions
Mínim  imprescindible  de  5  persones  per  hora.  Una
vegada superat el  màxim de 12 persones, es crearà una
llista d’espera.

Inscripcions  a  partir  del  13  de  maig.  Sol·licitud  de  cita
prèvia per fer la reserva de plaça i el pagament al tel. 971
504 965.



oferta clubs esportius locals
inca tennis team club

Poliesportiu Municipal Mateu Cañellas

Iniciació i tecnificació de tennis.

De l’1 de juliol  al  31 d’agost,  de 9 a 13.30 h.  Servei  de
guarda matinera a partir de les 8 h. Preus: 45 €/setmana;
160 €/mes.

Contacte: 663 580 181 (Raúl).

tecnificación ciutat d’inca futsal

Palau Municipal d’Esports

Del 5 al 16 de juliol, de 16 a 20 h. Preus: 50 €/setmana; 90
€/campus complet.

Contacte: 669 943 349 – ciutatdincafs@gmail.com.

club joves d’inca

Pavelló Municipal Sa Creu

Escola de futbol sala.

Del 28 de juny al 6 d’agost, de 9 a 13.30 h. Preus: 140 €/2
setmanes;  215 €/3 setmanes;  275 €/4 setmanes;  315 €/5
setmanes; 375 €/campus complet.

Descomptes: 10 % a jugadors del Club Joves Inca; 10 % a
partir de 2 membres de la mateixa unitat familiar.

Contacte: 722 338 447 (Sheila) - 
baleares@sportmadness.es.

mailto:baleares@sportmadness.es
mailto:ciutatdincafs@gmail.com


basketball summer school

Palau Municipal d’Esports

Bàsquet Ciutat d'Inca.

Del 5 de juliol al 6 d’agost, de 9 a 13.30 h.

Contacte: 722 338 447 (Sheila) – 
baleares@sportmadness.es.

summer workouts

Palau Municipal d’Esports

Del 22 de juny al 3 de juliol, en horari segons la categoria.

Preu: 200 €/2 setmanes.

Contacte: 722 338 447 (Sheila) – 
baleares@sportmadness.es.

club arthemys inca

Palau Municipal d’Esports

Casal de gimnàstica artística.

Del 28 de juny al 29 de juliol, de 9 a 14 h.

Servei de guarda matinera a partir de les 8 h.

Servei de menjador de 14 a 15 h (no inclòs en el preu).

Preus: 45 €/setmana; 240 €/campus complet.

Contacte: 635 740 264 – clubarthemysinca@gmail.com.

mailto:clubarthemysinca@gmail.com
mailto:baleares@sportmadness.es
mailto:baleares@sportmadness.es



