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Estades
esportives
i cursets
de natació
Les Estades esportives d’estiu
estan adreçades als nens i
nenes de 4 a 14 anys (segons
activitats) en les quals es pot
practicar diferents esports i
diversos tallers lúdics i que,
alhora, proporcionen un espai
de lleure durant el període de
vacances.
Els cursets de natació estan
adreçats a tots els nens i nenes
de 3 a 8 anys i tenen per objectiu
familiaritzar-se amb el medi
aquàtic i aprendre a nedar.

Estades
Horari

8.30 a 9h Acollida
9h a 13.30h Activitats esportives
13.30 a 14h Recollida
13.30h a 15.30h Servei de menjador (excepte estades de Gardeny, Cappont i Bordeta)

Torns
1r torn: del 6 al 17 de juliol
2n torn: del 20 al 31 de juliol
3r torn: del 3 al 14 d’agost
4t torn: del 17 al 28 d’agost

Preu de l’activitat

Activitats sense servei de menjador de 9h a 13.30h - 69,50€/torn
Servei de menjador de 13.30h a 15.30h - 65,95€/torn

Qui ho pot sol·licitar
Qualsevol nena o nen que compleixi les condicions d’edat especificades per a cada estada.
En cas que hi hagi més sol·licituds que places oferides, aquestes s’adjudicaran tenint en compte
l’empadronament a la ciutat i el número de sorteig assignat.

esportmania 2020
Calendari d’inscripció

(POSPOSAT !!!)

Preinscripció
i matriculació

Matrícula oberta

On-line a http://esport.paeria.cat/tramits/

Publicació de les places a la web:
el 15 de juny a les 12h.

Preinscripció:
del 22 d’abril a les 10h fins el 24 d’abril a les 14h.
Publicació del número de sorteig al web:
el 4 de maig a partir de les 10h.
Sorteig:
el 4 de maig a les 12h, a la Regidoria d’Educació,
Cooperació, Drets Civils i Feminismes (c/ Bisbe
Torres, 2).
Consulta al web dels admesos a l’activitat
i matriculació:
el 6 de maig.
Matriculació:
de l’1 de juny a les 10h fins al 4 de juny a les 14h.

Repesca
On-line a http://esport.paeria.cat/tramits/
*És una segona oportunitat per als preinscrits que
no han entrat per sorteig.
*S’adjudicaran les places per ordre, tal i com
quedin en el sorteig del dia 4 de maig.
Comunicació dels admesos en la repesca:
A partir del dia 8 de juny mitjançant un correu
electrònic que us enviarem des del Servei
d’Esports.
Matriculació de la fase de repesca:
Del 10 de juny a les 10h fins el 11 de juny a les 14h.

On-line a http://esport.paeria.cat/tramits/

Matricula oberta mitjançant el tràmit on-line a
partir del 16 de juny a les 10h i fins a esgotar les
places disponibles.

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
motiu de devolució.
En cas de malaltia, al·lèrgies o necessitats
específiques s’haurà de portar un informe mèdic.
L’equip tècnic es reserva el dret de decidir sobre
la continuïtat o no d’un/a nen/a en l’activitat si la
seva conducta afecta al bon desenvolupament de
l’activitat.
L’entitat organitzadora es reserva el dret de
modificar qualsevol activitat que no es pugui dur
a terme tal i com estava prevista o que no arribi al
mínim d’inscrits establert.
En el cas de les estades de Cappont i Pardinyes es
tindrà en compte la inscripció de germans que per
motiu d’edat estan inscrits en grups diferents.
L’activitat de golf al Raïmat golf club serà per a
infants a partir de 8 anys.
Tots els inscrits estaran coberts per l’assegurança
d’accidents de l’Ajuntament de Lleida.
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Estades de Balàfia

Estades de la Bordeta

Juliol

Juliol i agost

De 4 a 12 anys (nascuts de
l’1 de gener de 2008 al 31 de
desembre de 2015).

De 4 a 12 anys (nascuts de
l’1 de gener de 2008 al 31 de
desembre de 2015).

IES Torrevicens, piscina municipal de Balàfia i menjador a
l’escola Països Catalans.

Pavelló de la Bordeta, piscina
municipal de Bordeta.

Iniciació esportiva
Activitats de circ
Ball
Natació
Golf al Raïmat golf Club

Esports i jocs
Patinatge-ritme
Hoquei sobre patins
Natació
Jocs aquàtics.

Un joc de roba de recanvi (tot
marcat amb el nom)
Una ampolleta d’aigua
Un petit esmorzar
Tovallola
Banyador
Xancles de bany
Crema de protecció solar
Repel·lent d’insectes
Gorra
Calçat esportiu i roba còmoda.

Sortida al Parc de l’aigua. Golf
al Raïmat golf club i acabaran la
quinzena amb un festival obert
a totes les famílies.
Un joc de roba de recanvi (tot
marcat amb el nom)
Una ampolleta d’aigua
Un petit esmorzar
Tovallola
Banyador i xancles de bany
Crema de protecció solar
Repel·lent d’insectes
Gorra,
Calçat esportiu i roba còmoda.
*És aconsellable que els nens
i nenes que disposin de patins
els portin a les estades, en cas
contrari se’ls facilitaran des del
Servei d’Esports.

Estades del
Secà de Sant Pere
Juliol i primera quinzena d’agost

De 4 a 12 anys (nascuts de
l’1 de gener de 2008 al 31 de
desembre de 2015).
Pavelló Juanjo Garra i piscina
municipal del Secà.

Estades de gimnàstica
rítmica i ball al Secà
de Sant Pere
Juliol

De 4 a 14 anys (nascudes de
l’1 de gener de 2006 al 31 de
desembre de 2015).
Pavelló Juanjo Garra,
piscina municipal del Secà i
Escola Torre Queralt

Natació
Esports i jocs
Ritme i ball
Golf al Raïmat golf Club.

Gimnàstica rítmica
Ball
Natació.

Un joc de roba de recanvi (tot
marcat amb el nom)
Una ampolleta d’aigua
Un petit esmorzar
Tovallola
Banyador i xancles de bany
Crema de protecció solar,
Repel·lent d’insectes
Gorra
Calçat esportiu
Roba còmoda.

Un joc de roba de recanvi
(tot marcat amb el nom)
Una ampolleta d’aigua
Un petit esmorzar
Tovallola
Banyador i xancles de bany
Crema de protecció solar
Repel·lent d’insectes
Gorra
Calçat esportiu
Mitjons
Roba ajustada i elàstica.

Estades de Cappont

Juliol i agost

De 6 a 10 anys (nascuts de
l’1 de gener de 2010 al 31 de
desembre de 2013)
Pavelló Camps Elisis, pavelló de
Cappont, piscina municipal de
Cappont.
Multiesports (vòlei, handbol,
futbol, tennis...)
Jocs
Bàsquet
Natació
Un joc de roba de recanvi (tot
marcat amb el nom)
Una ampolleta d’aigua
Un petit esmorzar
Tovallola
Banyador i xancles de bany
Crema de protecció solar
Repel·lent d’insectes
Gorra
Calçat esportiu i roba còmoda.
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Estades de Bàsquet
de Cappont

Cursets de natació
Juliol i agost

Juliol i agost

De 3 a 8 anys (nascuts de l’1 de
gener de 2012 al 31 de desembre de 2016)

D’11 a 14 anys (nascuts de
l’1 de gener de 2006 al 31 de
desembre de 2009)

Piscina municipal de Cappont

Pavelló de Cappont, piscina
municipal de Cappont i pistes
poliesportives escola Frederic
Godàs.
Bàsquet
Activitat aquàtica
Golf al Raïmat golf Club
Altres esports.
Un joc de roba de recanvi
Una ampolla d’aigua
Un petit esmorzar
Tovallola
Banyador i xancles de bany
Crema de protecció solar
Repel·lent d’insectes
Gorra
Calçat esportiu i roba còmoda.

Banyador
Tovallola i xancles de bany.
*Cal portar crema de
protecció solar posada
des de casa.

Preu curset de natació
29,15€ torn

Horaris
De 11 a 12h:
Nascuts de l’1/1 de 2012 al
31/12 de 2013
De 12 a 13h:
Nascuts de l’1/1 de 2014 al
31/12 de 2016
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Estades de
Pardinyes petits

Estades de
Pardinyes grans

Juliol i agost

Juliol i agost

De 4 a 12 anys (nascuts de
l’1 de gener de 2007 al 31 de
desembre de 2015).

De 13 a 14 anys (nascuts de
l’1 de gener de 2006 al 31 de
desembre de 2007).

Pavelló de Pardinyes, piscina
municipal de Pardinyes, club tir
amb arc Pardinyes i parc de la
Mitjana.

Pavelló de Pardinyes, piscina municipal de Pardinyes, club tir amb
arc Pardinyes i parc de la Mitjana.

Natació
Tir amb arc
Piragüisme
Esports (bàsquet, handbol,
hoquei, futbol-sala, tennis...)
Jocs cooperatius
Jocs de taula
Malabars
Gimcana
Sortida al parc de la Mitjana.
Tots aquests esports estan
adaptats a les edats dels infants.

Un joc de roba de recanvi (tot
marcat amb el nom)
Una ampolleta d’aigua
Un petit esmorzar
Tovallola
Banyador i xancles de bany
Crema de protecció solar
Repel·lent d’insectes
Gorra
Calçat esportiu
Roba còmoda.

Natació
Tir amb arc
Piragüisme
Busseig
Escalada
Esports (bàsquet, handbol,
hoquei, futbol-sala, tennis...)
Jocs cooperatius
Jocs de taula
Malabars
Gimcana
Sortida al parc de la Mitjana.
Tots aquests esports estan
adaptats a les edats dels infants.

Un joc de roba de recanvi (tot
marcat amb el nom)
Una ampolleta d’aigua
Un petit esmorzar
Tovallola
Banyador i xancles de bany
Crema de protecció solar
Repel·lent d’insectes
Gorra
Calçat esportiu
Roba còmoda.

Estades de Pardinyes
inclusives per a infants
amb diversitat funcional
Juliol i agost
de 4 a 16 anys (nascuts de
l’1 de gener de 2004 al 31 de
desembre de 2015).
Pavelló de Pardinyes, piscina
municipal de Pardinyes, club Tir
amb arc Pardinyes Riu Segre i
parc de la Mitjana.
Natació
Tir amb arc
Piragüisme
Esports col·lectius
Sortida al Parc de La Mitjana.
Activitats adaptades als nens
i nenes.
Amb la coordinació de l’AE Pibody.

Un joc de roba de recanvi (tot
marcat amb el nom)
Una ampolleta d’aigua
Un petit esmorzar
Tovallola
Banyador i xancles de bany
Crema de protecció solar
Repel·lent d’insectes
Gorra
Calçat esportiu
Roba còmoda.

Estades de Gardeny
Juliol

De 8 a 14 anys (nascuts de
l’1 de gener de 2006 al 31 de
desembre de 2011)
Escola Magí Morera, Bike Parc
de Gardeny, piscina municipal
de Gardeny i instal·lacions de
Pardinyes i sortida al circuit
de Rufea.
Btt
Natació
Busseig
Esports...
Imprescindible portar bicicleta
Btt en condicions.
Un joc de roba de recanvi (tot
marcat amb el nom)
Una ampolleta d’aigua
Un petit esmorzar
Tovallola
Banyador i xancles de bany
Crema de protecció solar
Repel·lent d’insectes
Gorra
Calçat esportiu
Roba còmoda.
Casc i guants

+ Informació
Servei d’Esports
Regidoria d’Esports i Activitat Física
Avinguda de Tortosa, 2, 1a planta (Edifici Mercolleida)
Tel. 973700614 · 973700607
25005 Lleida
www.esport.paeria.cat
Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana
www.paeria.cat/omac
010 (Telèfon d’informació i atenció ciutadana)

dseny

Consulteu les condicions d’ús del servei al web. Cost de la trucada
segons operadora.

