DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS/PROGRAMES
Activitats esportives infantils

Campament a la Victòria: és una activitat d’oci i temps lliure que combina la convivència dels infants de 8 a 14 anys amb el coneixement i la valoració de la realitat que els envolta, el respecte a
la natura i el gaudiment de l’amistat, a més de potenciar la creativitat i la curiositat, i de desenvolupar activitats alternatives dins d’un marc natural.
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.
Esportiueig 3/13: és el campus d’estiu per als infants de 3 a 13 anys. Una activitat dissenyada per
a aquells nins i nines a qui els agradi l’esport i vulguin passar un estiu actiu. Consisteix en un ampli ventall de tallers, activitats i esports practicats de forma lúdica, diferent i recreativa, tot disposant d’una gran varietat d’instal·lacions i un entorn molt apropiat.
Esportiueig 13/16: activitats especialment dissenyades per als joves de 13 a 16 anys a qui els
agradi l’esport, l’aventura i vulguin passar un estiu en actiu (bicicleta, zumba, futbol, senderisme,
aiguagim, tallers i xerrades temàtiques...).
Esportiueig de Futbol: activitat especialment dissenyada per als infants de 6 a 14 anys a qui els
agradi la pràctica del futbol i vulguin passar un juliol en actiu. Gaudiran de la pràctica del futbol i
de molta diversió durant els matins de dilluns a divendres.

Estiu actiu per a joves/adults

Mou-te a l’estiu: 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 aconseguirem la millora de la força muscular. Treball de tonificació mitjançant exercicis localitzats. Adreçat a: persones de 17 a 64 anys.

ACTIVITATS ESPORTIVES INFANTILS
A LA VICTÒRIA

AL POLIESPORTIU MUNICIPAL MATEU CAÑELLAS

CAMPAMENT D’ESTIU

CURSET DE NATACIÓ

(2a edició)

Del 27 al 29 de juny
Per a nins i nines de 8 a 14 anys
Lloc: Campament de la Victòria
Preu general: 150,00 €
Preu per a usuaris de l’IMAF: 140,00 €
Places: 50
Equip de monitors de l’IMAF
Informació/inscripcions: oficina de l’IMAF

(piscines exteriors)

Juliol i/o agost
Per a nins i nines a partir de 2 anys i
joves/adults
Freqüència: 2 sessions/setmana
Cadència: dilluns i dimecres o
dimarts i dijous
Horaris: nadons, petits i infantils, entre les
10.00 i les 12.00 h (segons el nivell).
Joves/adults, a les 8.30 i les 9.30 h
Preu: 25,00 €/mes

AL POLIESPORTIU MUNICIPAL MATEU CAÑELLAS

ESPORTIUEIG
ESPORTIUEIG TOTAL 3/13
Del 27 de juny al 9 de setembre

ESPORTIUEIG TOTAL 13/16
Del 4 al 29 de juliol

ESPORTIUEIG DE FUTBOL
Del 4 al 29 de juliol

Pràctica de diferents jocs,
esports i piscina. Per a nins i
nines de 3 a 13 anys

Activitats dissenyades per als
joves a qui els agradi l’esport,
l’aventura i vulguin passar
un estiu en actiu (bicicleta,
zumba, futbol, senderisme,
aiguagim, tallers i xerrades
temàtiques...).

Futbol i molta diversió
durant tot el matí. Activitat
especialment dissenyada per
als joves a qui els agradi la
pràctica del futbol i vulguin
passar un juliol en actiu Per a
nins i nines de 6 a 14 anys

Horari: de dilluns a divendres
de 9.00 a 13.00 h

Horari: de dilluns a divendres
de 9.00 a 13.00 h

Horari: de dilluns a divendres
de 9.00 a 13.00 h
Servei de guarderia:
de 7.30 a 9.00 h
Sortida/recollida:
de 13.00 a 13.30 h

INFORMACIÓ PER A TOTS ELS PROGRAMES ESPORTIUEIG
Preu: 35 €/setmana o bé 7 €/dia
Assegurança: 5 € (només nous usuaris)
Menjador: de 13.30 a 15.30 h.
Preu Menjador: 6 €/menú i/o 25 €/setmana.
Servei de guarda d’horabaixa: de 15.30 a 17.30 h
Preu Servei de guarda d’horabaixa: 10 €/setmana o 3 €/dia

ESTIU ACTIU PER A JOVES/ADULTS
AL POLIESPORTIU MUNICIPAL MATEU CAÑELLAS
MOU-TE A L’ESTIU
Activitats físiques dirigides, tant al pavelló
com a l’exterior i en el medi aquàtic: step,
Pilates, aiguagim, aeròbic, piscina... (segons
la planificació).
Durada:
de l’1 de juny al 30 de setembre
Horaris:
Opció 1
dilluns i dimecres de 19.30 a 20.15 h
Opció 2
dilluns i dimecres de 20.30 a 21.15 h
Lloc: instal·lacions esportives municipals
(segons programa de monitora)
Preu:
40 € (4 mesos)
24 € (2 mesos)
18 € (1 mes)
Matrícula: 5 € (només els nous usuaris)

FORMA I TERMINIS D’INSCRIPCIÓ
Les inscripció a les activitats d’estiu, tant infantils com per a joves/adults, es formalitzaran sol·licitant
cita prèvia.
El períodes d’inscripció són els següents:
- Per als sol·licitants amb citació prèvia: del 9 al 12 de maig.
- Per als sol·licitants sense citació prèvia: a partir del 13 de maig, d’acord amb la disponibilitat de
places lliures.
TERMINI DEL 9 AL 12 DE MAIG. INSCRIPCIÓ GENERAL AMB CITACIÓ
Passes per obtenir la citació prèvia:
Telefònicament: caldrà sol·licitar cita prèvia els dies 2, 3, 4 i 5 de maig en horari de 9.00 a 14.00 h,
al telèfon 971504216 (extensió 2). La informació que se us demanarà telefònicament serà: nom de
l’activitat d’estiu, nom, llinatges, data de naixement i setmana/es de l’usuari que hi voleu inscriure.
Automàticament el receptor de la telefonada us citarà per a un dia i una hora (del 9 al 12 de maig)
per realitzar la formalització i el pagament de la inscripció.
Presencialment: caldrà sol·licitar cita prèvia els dies 2, 3, 4 i 5 de maig en horari de 9 a 14 h, en
persona a l’oficina de l’IMAF (edifici de les Piscines Municipals d’Inca del c/ de Gabriel Alomar, s/n).
La informació que se us demanarà presencialment serà: nom de l’activitat d’estiu, nom, llinatges,
data de naixement i setmana/es de l’usuari que hi voleu inscriure. Automàticament se us citarà per
a un dia i una hora (del 9 al 12 de maig) per realitzar la formalització i el pagament de la inscripció.

NOMÉS podreu sol·licitar citació prèvia per a membres d’una mateixa unitat familiar (pare, mare i
fills).
Procediment el dia de la citació (formalització de la inscripció):
- S’emplenarà i signarà correctament el full d’inscripció que us proporcionarà l’IMAF.
- Cal efectuar el pagament mitjançant la targeta de crèdit o en diferit, per transferència o ingrés
bancari al compte corrent indicat.
- Cal aportar document que acrediti el descompte aplicable (família nombrosa, informe del departament de Serveis Socials i altres de regulats per l’Ordenança vigent).
* Amb el vistiplau de l’organització, si optau pel pagament en diferit, per transferència o ingrés bancari, caldrà que retorneu el justificant de pagament abans de dia 12. Sense aquest document, la
inscripció no es podrà validar.
Documentació a presentar i validació de la inscripció:
Pagament mitjançant la targeta de crèdit: si la documentació lliurada és correcta, la inscripció restarà automàticament validada.
Pagament en diferit (transferència en línia, ingrés en compte): caldrà retornar el justificant de pagament abans de dia 12 de maig (millor si és l’endemà de la data de la citació).
TERMINI A PARTIR DEL 13 DE MAIG. INSCRIPCIÓ SENSE CITACIÓ
Presencialment: segons la disponibilitat de places lliures, a partir del 13 de maig a l’oficina de l’IMAF
(edifici de les Piscines Municipals d’Inca del c/ de Gabriel Alomar, s/n).
NOMÉS podreu sol·licitar les inscripcions per a membres d’una mateixa unitat familiar (pare, mare
i fills).
Procediment (formalització de la inscripció):
- S’emplenarà i signarà correctament el full d’inscripció que us proporcionarà l’IMAF.
- Cal efectuar el pagament mitjançant la targeta de crèdit o en diferit, per transferència o ingrés
bancari al compte corrent indicat.
- Cal aportar document que acrediti el descompte aplicable (família nombrosa, informe del departament de Serveis Socials i altres de regulats per l’Ordenança vigent).
* Amb el vistiplau de l’organització, si optau pel pagament en diferit, per transferència o ingrés bancari, caldrà que retorneu el justificant de pagament abans de 2 dies. Sense aquest document, la
inscripció no es podrà validar.
Documentació a presentar i validació de la inscripció:
Pagament mitjançant la targeta de crèdit: si la documentació lliurada és correcta, la inscripció restarà automàticament validada.
Pagament en diferit (transferència en línia, ingrés en compte): caldrà retornar el justificant de pagament abans de 2 dies a l’oficina de l’IMAF o bé enviar-la a imafinfo@ajinca.net
RESERVES DE PLAÇA PER A AGOST I SETEMBRE, ESPORTIUEIG
Reserva de torns/setmanes: 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.
PER A MÉS INFORMACIÓ O RESOLUCIÓ DE DUBTES: imafinfo@ajinca.net

CALENDARI OFICIAL DE LES ACTIVITATS D’ESTIU
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Del 2 al 5 de maig: termini de sol·licitud de citació per dur a terme la inscripció.
Del 9 al 12 de maig: termini d’inscripció amb citació.
A partir del 13 de maig: termini d’inscripció de les places vacants.
1 de juny: inici del programa Estiu Actiu joves/adults, Mou-te de juny.
15 de juny: a les 19.00 h, reunió informativa amb els pares dels infants de fins a 6 anys inclosos
inscrits a l’Esportiueig Total 3-13. A les 19.30 h, reunió informativa amb els pares dels infants de
fins a 8 anys inclosos inscrits a l’Esportiueig Total 3-13. A les 20.00 h, reunió informativa amb els
pares dels infants de fins a 13 anys inclosos inscrits a l’Esportiueig Total 3-13. Lloc: Museu del
Calçat Av. del General Luque, 223
23 de juny: a les 19.00 h, reunió informativa amb els pares dels infants inscrits al Campament
a la Victòria. Lloc: piscines Municipals d’Inca. C/ de Gabriel Alomar, s/n.
30 de juny: a les 19.00 h, reunió informativa amb els pares dels infants inscrits a l’Esportiueig
de Futbol, i a les 20.00 h, amb els inscrits a l’Esportiueig Total 13-16. Lloc: Museu del Calçat
Av. del General Luque, 223
27 de juny: inici del Campament a la Victòria i del 1r torn de l’Esportiueig Total 3-13.
1 de juliol: inici del programa Estiu Actiu joves/adults, Mou-te de juliol.
4 de juliol: inici del 2n torn de l’Esportiueig Total 3-13, del 1r torn de l’Esportiueig Total 13-16,
del 1r torn de l’Esportiueig de Futbol i del curset de natació.
11 de juliol: inici del 3r torn de l’Esportiueig Total 3-13, del 2n torn de l’Esportiueig Total 13-16 i
del 2n torn de l’Esportiueig de Futbol.
18 de juliol: inici del 4t torn de l’Esportiueig Total 3-13, del 3r torn de l’Esportiueig Total 13-16 i
del 3r torn de l’Esportiueig de Futbol.
25 de juliol: inici del 5è torn de l’Esportiueig Total 3-13, del 4t torn de l’Esportiueig Total 13-16 i
del 4t torn de l’Esportiueig de Futbol.
29 de juliol: festa de l’Esportiueig i finalització de l’Esportiueig Total 13-16 i de l’Esportiueig de
Futbol.
1 d’agost: inici del programa Estiu Actiu joves/adults, Mou-te’t d’agost, inici del curset de natació
d’agost i del 6è torn de l’Esportiueig Total 3-13.
8 d’agost: inici del 7è torn de l’Esportiueig Total 3-13.
16 d’agost: inici del 8è torn de l’Esportiueig Total 3-13.
22 d’agost: inici del 9è torn de l’Esportiueig Total 3-13.
29 d’agost: inici del 10è torn de l’Esportiueig Total 3-13.
1 de setembre: inici del programa Estiu Actiu joves/adults, Mou-te de setembre.
5 de setembre: inici de l’11è torn de l’Esportiueig Total 3-13.
9 de setembre: finalització de l’Esportiueig Total 3-13.
30 de setembre: finalització del programa Estiu Actiu joves/adults, Mou-te.
REUNIONS D’INFORMACIÓ
15 de juny: a les 19.00 h, reunió informativa amb els pares dels infants de fins a 6 anys inclosos
inscrits a l’Esportiueig Total 3-13. A les 19.30 h, reunió informativa amb els pares dels infants de
fins a 8 anys inclosos inscrits a l’Esportiueig Total 3-13. A les 20.00 h, reunió informativa amb els
pares dels infants de fins a 13 anys inclosos inscrits a l’Esportiueig Total 3-13. Lloc: Museu del
Calçat Av. del General Luque, 223
23 de juny: a les 19.00 h, reunió informativa amb els pares dels infants inscrits al Campament
a la Victòria. Lloc: piscines Municipals d’Inca. C/ de Gabriel Alomar, s/n.
30 de juny: a les 19.00 h, reunió informativa amb els pares dels infants inscrits a l’Esportiueig
de Futbol, i a les 20.00 h, amb els inscrits a l’Esportiueig Total 13-16. Lloc: Museu del Calçat
Av. del General Luque, 223
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NORMATIVA
L’horari de l’activitat serà de 9.00 a 13.00 h; l’horari de guarderies serà de 7.30 a 9.00 h i de
13.00 a 13.30 h. Aquest servei està inclòs en la quota. Demanam puntualitat a les 9.00 del matí
i a les 13.30 h.
Cal portar diàriament: roba esportiva, 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.
Per a les excursions que hi hagi programades durant l’estiu, us n’informarem prèviament amb un
full d’autorització, que els nins/nines hauran de tornar signat el dia abans de la sortida.
La quota setmanal o mensual no inclou les despeses extraordinàries com són les sortides, les
festes o les excursions.
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.
Així mateix, serà convenient fer-hi constar si cal posar-los al frigorífic (caldrà la presentació
d’una autorització).
HORARI D’ESTIU, POLIESPORTIU MUNICIPAL MATEU CAÑELLAS

Poliesportiu Municipal Mateu Cañellas
De l’1 al 23 de juny
De dilluns a divendres de 8.00 a 22.00 h. Dissabtes de 9.00 a 21.00 h.
Del 24 juny a l’11 de setembre de 2016
De dilluns a divendres de 8.00 a 22.00 h.
Dissabtes i diumenges de 9.00 a 21.00 h. Festius de 10.00 a 14.00 h.
Piscines exteriors del Poliesportiu Municipal Mateu Cañellas
De l’1 al 23 de juny
De dilluns a divendres de 16.00 a 20.00 h. Dissabtes de 10.00 a 13.30 h i de 16.00 a 20.00 h. Diumenges tancat.
Del 24 juny a l’11 de setembre de 2016
De dilluns a diumenge de 10.00 a 20.00 h.
Festius de 10.00 a 14.00 h.

NATACIÓ D’EXERCICI
Tiquet diari d’ús individual

Targeta 10 usos

CATEGORIA

Resident

No resident

Resident

No resident

A partir de 7 anys
FAMÍLIES NOMBROSES DE CATEGORIA GENERAL DEMOSTRABLE (25 % de reducció)
FAMÍLIES NOMBROSES DE CATEGORIA ESPECIAL DEMOSTRABLE (50 % de reducció)
Persona amb DISCAPACITAT reconeguda i
PENSIONISTES

1,20 €
0,90 €

3€
2,25 €

12 €
9€

30 €
22,50 €

0,60 €

1,50 €

6€

15 €

0,60 €

1,50 €

6€

15 €

•
•

La targeta 10 USOS només pot ser transferible entre usuaris de la mateixa categoria.
Ús de la zona de carrers reservada exclusivament i servei de vestidors i taquilles (caldrà que la
persona usuària aporti un pany cadenat).

BANY LLIURE
Tiquet diari d’ús individual

Targeta 10 usos

CATEGORIA

Resident

No resident

Resident

No resident

A partir de 7 anys
FAMÍLIES NOMBROSES DE CATEGORIA GENERAL DEMOSTRABLE (25 % de reducció)
FAMÍLIES NOMBROSES DE CATEGORIA ESPECIAL DEMOSTRABLE (50 % de reducció)
Menors de 6 anys

1,20 €
0,90 €

3€
2,25 €

12 €
9€

30 €
22,50 €

0,60 €

1,50 €

6€

15 €

•
•
•

Bonificat 100 % (gratuït)

Els menors de 13 anys obligatòriament hi accediran acompanyats d’un adult.
L’aforament de la piscina permet un nombre màxim de persones. Quan l’assistència sigui superior a
l’autoritzada, no es podrà accedir a la piscina fins que no s’hagi reduït el nombre d’usuaris.
La targeta 10 USOS només pot ser transferible entre usuaris de la mateixa categoria

