
esport.paeria.cat 

010 (Telèfon d’informació i atenció ciutadana) 

Consulteu les condicions d’ús del servei al web. 

Programació  
Escoles Municipals Específiques  

curs  2016/2017curs  2016/2017curs  2016/2017   

“Atle sme,  natació,  gimnàs ca  ar s ca,  triatló,  tennis,  r 
amb arc,  rugbi, BTT, escalada, piragüisme, escacs, ac vitat 
sica adaptada” 

 

* Les escoles municipals específiques tenen com objec u facilitar l’aprenen-
tatge  i millora de  la  tècnica de  les diverses modalitats espor ves,  incidint 
també en la millora de l’estat de forma  sica i mental del nen o nena. 

QUI HO POT SOL·LICITAR 

Qualsevol nena o nen que  compleixi  les  condicions d’edat especificades per  a  cada 
escola. En cas que hi hagi més sol·licituds que places ofertades, aquestes s’adjudica-
ran tenint en compte l’empadronament a la ciutat i el número de sorteig. 
 

CALENDARI D’INSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ 

PROCÉS A FER ON-LINE A : www.paeria.cat/tramits 

PREINSCRIPCIÓ: del  5 de setembre a les 12h al 12 de setembre a les 14h. 
PUBLICACIÓ DEL NÚMERO DE SORTEIG AL WEB: el dia 13 a les 10h.  
SORTEIG: dia 13 de setembre a les 12h al Servei d’Esports de l'Ajuntament de Lleida. 
CONSULTA DELS ADMESOS I MATRICULACIÓ A L’ACTIVITAT: del 14 de setembre a les 
12h fins el 20 de setembre a les 14h. 
REPESCA : En el cas que després del procés de matriculació quedin places vacants s'adju-
dicaran seguint l’ordre establert pel sorteig. A par r del 21 de setembre es comunicarà 
per correu electrònic els admesos en aquest procés. 
La inscripció es podrà fer del 23 de setembre a les 12h fins el 26 de setembre a les 14h . 
MATRÍCULA OBERTA: A par r del 5 d’octubre i fins que s’esgo n les places al Servei 
d’Esports de l’Ajuntament de Lleida  o a esports@paeria.cat 
PREU: 38.50€ CURS                               

          + INFORMACIÓ 
Servei d’Esports  

Regidoria de les polí ques a favor de la Crea vitat,  la Cultura, l’Educació i l’Esport 
(Rambla de Ferran, 13, 4a planta) 

h p://esport.paeria.cat/ 
Tl. 973 700 607/973 700 614 

esports@paeria.cat 

NORMATIVA 

 Un cop efectuat el pagament de la inscripció no es podrà retornar l’import abonat si 
no és per una causa mèdica greu. No es contemplarà cap més mo u de devolució. 
 El rebut de la matrícula caldrà presentar‐lo el dia de l’inici de l’ac vitat. 
 En cas de malal a, al·lèrgies o necessitats específiques especials s’haurà de portar 

un informe mèdic. 
 L’equip  tècnic es reserva el dret de decidir  sobre la con nuïtat o no d’un/a nen/a 

en l’ac vitat si la seva conducta és problemà ca o conflic va. 
 L’en tat organitzadora es reserva el dret de modificar qualsevol ac vitat que no es 

pugui dur a terme tal i com estava prevista o que no arribi al mínim d’inscrits establert. 



 

 

 
Escola municipal d’atletisme (de 6 a 14 anys) 

 
Lloc: Pista d’atle sme “Camp Escolar” 
Dies:  divendres de 18 a 19.30  
Data: inici el 14 d’octubre de 2016 i final el 26 de maig de 2017 

 
Escola municipal aquàtica  (perfeccionament) (de 7 a 14 anys) 
 

Lloc: complex espor u  Trèvol 
Dies:  dissabte de 13h a 14 h  o de 17h a 18h  
Data: inici el 15  d’octubre de 2016 i final el 27 de maig de 2017 
 
*IMPRESCINDIBLE SABER NADAR  50 mt SENSE ATURAR-SE 

 
Escola municipal de gimnàstica artística (de 4 a 8 anys) 
 

Lloc:  pavelló escola FEDAC “Dominiques”   
Dies: dijous de 18 a 19:30h 
Data: inici el 13 d'octubre de 2016 i final el 25 de maig de 2017 

 
Escola municipal de triatló (8 a 14 anys) 
 

Lloc: Piscina  Trèvol / Pista atle sme Camp Escolar/ Velòdrom 
Dies: dilluns de 18 a 19h i dimecres de 19:30‐ 20:30 h. 
Data: inici el 10 d’octubre 2016 fins el 31 de maig de 2017 
 
*IMPRESCINDIBLE SABER NADAR I ANAR EN BICICLETA 

 
Escola municipal d’esport adaptat (hoquei/slalom) 
 

Lloc: pavelló municipal de Magraners 
Dies: dimarts, de 18 a 19.30h 
Dates : inici l’11 d’octubre de 2016 i final el 30 de maig de 2017 

 
Escola municipal de tennis (de 4 a 8 anys) 
 
 Lloc:  Club Tennis Urgell 
  Dies:  dissabte de 16.30  a 18  
  Data: inici el 4 de març de 2017 i  final  el 27 de maig de 2017 
 

 
Escola municipal de tir amb arc (de 7 a 14 anys) 
 

Lloc: Club Tir amb arc Pardinyes 
Dies:  dijous de 18 a 20h 
Data: inici el 6 d’abril de 2017 i final el 22 de juny  de 2017 

 
Escola municipal de rugbi (de 6 a 13 anys) 
 

Lloc: Inefc Lleida “La Caparrella”, camp annex . 
Dies:  divendres de 18 a 19.30 h  
Data: inici el 14 d’octubre de 2016 i final el 26 de maig de 2017 

 
Escola municipal d’aventura - CICLISME /BTT (de 8 a 14 anys) 
 
  Lloc:  Bike parc de Gardeny 
  Dies:  dissabte de 10 a 12h 
  Data: inici el 14 de gener de 2017 i  final  el 27 de maig de 2017 
 
  *IMPRECINDIBLE SABER ANAR EN BICICLETA 
 
Escola municipal d’aventura - ESCALADA (de 8 a 14 anys) 

 
  Lloc:  Sala Boulder dels Camps Elisis “Centre Excursionista”, Rocòdrom  
  Pardinyes, Rocòdrom Keshap Gurung 
  Dies:  dilluns de 18 a 19:30h 
  Data: inici el 9 de gener de 2017 i  final  el 29 de maig de 2017 
 
 
Escola municipal d’aventura - PIRAGÜISME (de 7 a 14 anys) 
 
  Lloc:  Parc de la Mitjana, riu Segre “Centre Saül Cravio o” 
  Dies:  dissabte d’11 a 13h 
  Data: inici el 1 d’abril de 2017 i  final  el 17 de juny  de 2017 
 
Escola municipal d’escacs (de 6 a 14 anys) 

  
Lloc:  Escola Parc de l’aigua i Club Escacs Lleida 
Dies:  divendres de 18:30 a 20:30 h 
Data: inici el 14 d’octubre de 2016 i final el 26 de maig de 2017 

 


