
Normes d'Inscripció: 

 Les inscripcions es realitzaran única i exclusivament en el Pavelló Municipal. 

 Xiquets/es nascuts entre el 2003 i el 2013. 

 Cada persona podrà inscriure un únic participant, excepte en cas de germans. 

 En el moment de la inscripció (a partir del 29 de maig) es deurà aportar en 
metàl·lic la totalitat de l'activitat i la documentació següent:  Fotocòpia DNI 
(pare,mare,tutor)  y DNI o llibre de familia del participant. 

 La persona que formalitze la inscripció no ha de ser necessàriament familiar 
directe del participant. 

 Una vegada iniciada l'activitat no es tornarà cap import, excepte quan per 
causes no imputables al subjecte passiu, el servici no es preste . 
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Més informació en Avd. Diputació  7  - 962110487  
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Del  25 de Juny al 31 de Juliol  

De dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 h 
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 Activitats i objectius 

ESPORT: Esport col·lectiu : futbol, rugbi, voley, handbol, bàdminton, 

bàsquet,...amb l'objectiu de donar a conéixer els fonaments tècnics de 

l'esport, augmentar la forma física i la psicomotricitat i la relació amb al-

tres jóvens per mitjà de les dites activitats. 

PISCINA: Desenrotllament de normes bàsiques per a disfrutar de forma 

segura i respectuosa amb l'entorn.  Com evitar accidents i si n'hi ha, a 

qui avisar.  Jocs en els gots i zones enjardinades de la piscina.    

TALLERS / JOCS : Es desenrotllaran diverses activitats relacionades 

amb la manualitat jocs i anglés lúdic.  Objectius, fomentar la intel·

ligència i creativitat dels xiquets i xiquetes,  estimular la seua capacitat 

de generar i associar noves idees en grup per a afavorir la confiança en 

si mateixos. 

Del  25 al 30 de Juny 20€ 
Del 01 al 07 de Juliol 25€ 
Del 08 al 14 de Juliol 25€ 
Del 15 al 21 de Juliol 25€ 
Del 22 al 31 de Juliol 40€ 
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