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INFORMACIÓ DE L'ESCOLA POLIESPORTIVA D’ESTIU  

AVENTURA'T A L'ESTIU 2022 
JULIOL DE 9.00 h - 14.00 h 

DIRIGIT A JOVES ENTRE 12 I 16 ANYS  

(Nascuts entre els anys 2010 i 2006) 

 
 
CALENDARI: 
 
DEL 10 AL 17 DE MAIG  TERMINI DE SOL·LICITUD DE PLAÇA DE FORMA PRESENCIAL   
A LA PISCINA MUNICIPAL DE CAN MISSES EN HORARI DE 9:00  A 14:00 HORES. ES POT 
DESCARREGAR EL FORMULARI EN EL SEGÜENT ENLLAÇ: www.eivissa.es/esports  

 
EL DIA 18 DE MAIG ES PUBLICARAN LES LLISTES PROVISIONALS  AMB TOTES LES 
SOL·LICITUDS DE PLAÇA I NUMERO DE SOL·LICITUD ASSIGNAT EN CAS DE SORTEIG. 
AQUEST DIA  ES PODRÀ RECLAMAR QUALSEVOL RECTIFICACIÓ 
 
EL DIA 19 DE MAIG A LES 9.00 h  SI HI HA MÉS SOL·LICITUDS QUE PLACES DISPONIBLES 
ES FARÀ UN SORTEIG PÚBLIC AL SALÓ D’ACTES DE LA PISCINA MUNICIPAL DE CAN 
MISSES, QUE DETERMINARÀ LA LLISTA DEFINITIVA  DE L’ALUMNAT ADMÈS I LA LLISTA 
D’ESPERA 
 
ENTRE ELS DIES 20 AL 27 DE MAIG  S’HAURÀ DE TRAMITAR LA MATRÍCULA  DE 
L’ALUMNE/A ADMÈS/A   
(La matrícula es realitza de forma presencial a les oficines de la Piscina Municipal de Can 
Misses en horari de 8:30 a 14:30 hores).  
 
INFORMACIÓ SOBRE LA INSCRIPCIÓ I EL PROCEDIMENT:  
- L'ordre de la sol·licitud de plaça no influirà en l'admissió de l'infant, en el cas que hi hagi més 
sol·licituds que places oferides es farà un sorteig públic. 
 
- L'ordre de preferència d'admissió serà el següent: 
1. Infants empadronats al municipi d'Eivissa  
2. Tenir un germà/na ja admès/sa en el sorteig 
3. Resta de sol·licituds (si hi ha places disponibles) 
 
Descomptes:  
- Els infants amb un germà/na ja inscrit a l’escola, tindrà un descompte del 10% al segon i a la 
quota més econòmica. 
-Les famílies nombroses tendran un 50% de descompte i hauran de presentar el llibre acreditatiu. 
(el descomptes no son acumulatius) 
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PREUS PER INFANT: 
 
 IMPORT EMPADRONATS A 

EIVISSA 
FAMÍLIA 

NOMBROSA  

JULIOL  295 € 220,00 € 147,50 € 

 
 
 
INFORMACIÓ GENERAL DE L'ESCOLA:  
 
“Aventura’t a l’estiu” és una iniciativa del Patronat d’Esports de l’Ajuntament d’Eivissa que pretén 
oferir als al·lots i al·lotes de 12 a 16 anys (nascuts entre els anys 2010 i 2006) un programa 
d’activitats ric en continguts formatius, però que sobretot vol incidir en aquells temes que més els 
poden cridar l'atenció en aquesta etapa de la vida. Les activitats s’han escollit buscant diversos 
objectius: que siguin del seu interès, que siguin força motivadores, que no hi hagi un sol dia avorrit 
i que a la vegada siguin enriquidores i contribuir així al correcte desenvolupament de la seua 
personalitat des de l’esport, la convivència, la cooperació, l’amistat i el coneixement i respecte del 
medi natural. 
 
 
HORARI:  
Horari general de 9.00 h a 14.00 h, excepte la setmana d’acampada. 
 
 
ACTIVITATS:  
Futbol platja, volei platja, handbol platja, bàdminton, tennis taula, senderisme, caiac, ràpel i 
escalada, tir amb arc, pàdel, pales de platja, natació, karate. 
 
 
INSTAL·LACIONS:  
Complex poliesportiu des Viver, complex de tir amb arc, platja d’en  Bossa i campament de Cala 
Jondal. 
 
 
PLACES DISPONIBLES: 40  
 
 
 

INFORMACIÓ  
Tel. 971 397600, extensions: 24311, 24321, 24322,24 307.  

esports@eivissa.es 

www.eivissa.es/esports  
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INFORMACIÓ D’AVENTURA’T A L’ESTIU  
JULIOL 2022  

 
1. AVENTURA’T A L’ESTIU 
 
El programa socioesportiu “Aventura’t a l’Estiu” està integrat dins de les escoles esportives i de 
temps lliure que el Patronat Municipal d’Esports de l’Ajuntament d’Eivissa posa al servei dels seus 
joves d’entre 12 i 16 anys durant el període de vacances d’estiu, facilitant així la conciliació de la 
vida laboral i familiar.  
 
Mitjançant el model educatiu de reforç de les habilitats socials, aquesta proposta dinàmica de 
lleure ofereix una programació que pretén apropar els nostres joves a un estil de vida saludable, 
mitjançant la pràctica d’esports i desenvolupar les qualitats del/la jove a nivell social i personal.  
 
2. ESTRUCTURA  
 
QUAN? Durant el mes de juliol. 
 
HORARI: De dilluns a divendres l’horari és de 9.00 h a 14.00 h. 
 
SEU: El programa Aventura’t a l’Estiu té lloc al poliesportiu des Viver, tot i que la seua programació 
fa que els grups siguin itinerants per aprofitar l'entorn natural d'Eivissa. 
 
EDATS:  12 a 16 anys. Els grups de joves es formen seguint el criteri d’edat i amb un màxim de 15 
infants per monitor/a.  
 
PERFIL MONITORS/ES: Llicenciats en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport, Monitors 
esportius, de temps lliure i amb experiència en l'àmbit de l'educació, l'oci i l'esport en joves.  
 
3. OBJECTIUS GENERALS  
- Practicar esports no convencionals que al llarg del curs escolar no tenen oportunitat de conèixer: 
caiac, escalada, tennis taula, voleibol platja, senderisme, etc.  
-  Descobrir les habilitats i qualitats físiques pròpies de cadascú. 
- Desenvolupar la creativitat i les diferents capacitats personals mitjançant la pràctica variada i 
lúdica d’activitats esportives.  
-  Treballar la convivència entre els participants, així com el treball en equip.  
-  Fomentar el respecte al medi ambient i descobrir la naturalesa que ens envolta. 
- Potenciar l'aprenentatge de valors i habilitats socials com l'amistat, l'autoestima, la comunicació o 
la resolució de conflictes.  
 
4. ACTIVITATS 
  

- Activitats de competència social: habilitats de comunicació, control 
emocional, pressió de grup, autoestima, treball en equip, negociació i 
resolució de conflictes. 

- Activitats aquàtiques a la piscina: waterpolo, circuits d’habilitats 
aquàtiques, curses i relleus. 
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- Activitats de platja: futbol platja, pales, voleibol platja, aquatló. 
- Activitats de pista o pavelló: pàdel, voleibol, tennis taula, bàsquet, 

handbol.  
- Sortides extraordinàries:  escalada, cursa d’orientació, caiac, senderisme, 

paddle Sub, acampada de dos nits.  
 
 
De forma periòdica i amb antelació rebreu la inform ació amb les activitats que 
realitzarem, si cal portar material específic i qua lsevol altra observació que es 
cregui oportuna.  
 
Què han de portar diàriament els/les joves?  
o Roba còmoda i calçat esportiu. 
o Gorra i protector solar. 
o Cantimplora / ampolla de plàstic amb aigua. 
o Dia de piscina: banyador, tovallola, casquet de bany i xancletes. 
o Esmorzar per a mig matí. 

 
Què han d’evitar portar...  
o Diners: durant l’horari d’escola no podran utilitzar màquines expenedores ni sortir a comprar 

begudes, menjar... 
o Mòbils i altres aparells tecnològics (mp4, consoles, etc.) 
o Està totalment prohibit que els/les nens/es portin medicaments (només casos puntuals, per 

prescripció mèdica  i/o  per força major i prèvia comunicació a la direcció d’Aventura’t.) 
 
La direcció d’Aventura’t a l’Estiu i el Patronat Municipal d’Esports de l’Ajuntament d’Eivissa no es 
responsabilitzarà de la pèrdua o desperfecte de qualsevol dels objectes detallats anteriorment o 
similars. En cas necessari, amb el propòsit de garantir el bon funcionament de l’activitat, els/les 
monitors/es podran guardar aquests objectes durant la jornada de l’escola i retornar-ho en acabar 
el dia.  
 
5. ESPAIS QUE UTILITZAREM 

 
- Poliesportiu cobert es Viver. 
- Piscines climatitzades es Viver. 
- Campament de Cala Jondal. 
- Pistes de pàdel es Viver. 
- Espais públics i naturals (platja de ses Figueretes, rutes naturals...) 
- Pista d’atletisme, camp de rugbi, camp de futbol i pistes poliesportives de Can Misses. 

 
6. ALTRES ASPECTES RELLEVANTS 
 
-Autoritzacions sortida: no podrà marxar cap alumne/a sol sense que estigui autoritzat per escrit 
i prèviament pel pare/mare o tutor/a legal.  
 
«Les activitats sempre seran programades segons la normativa vigent respecte a les 
mesures sanitàries establertes arran a la COVID-19»   
 


