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PREINSCRIPCIONS I RESERVA DE PLACES
del 20 de maig al 20 de juny de 2021 > VIA TELEMÀTICA

activitats esportives matí

NATACIÓ, TENNIS I PÀDEL

Les inscripcions romandran obertes el mes de juliol sempre que hi hagi places disponibles.

https://forms.o�ce.com/r/QHE7Byi9BL

https://forms.o�ce.com/r/eeAJe88an2

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=8gK90n1ykkW83lpzYwJIgPSWsriNiI1KnURLGR_ENSlUOUREUlUwNkkwS1UxVUJKRTVJME9OWUxDOC4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=8gK90n1ykkW83lpzYwJIgPSWsriNiI1KnURLGR_ENSlUQk1YNEJJMExGSVpXVlNPRlFGSElGMThMQi4u


Informació
NORMATIVA

• LES INSCRIPCIONS DE TOTES LES ACTIVITATS SÓN PER 
SETMANES SENCERES.  

• CAP NEN/A REALITZARÀ L’ACTIVITAT SENSE UNA 
INSCRIPCIÓ PRÈVIA D’1 SETMANA.

• Un cop assignada la plaça es formalitzarà la inscripció 
amb el justificant de l’ingrés bancari.

• Un cop fet el pagament només es retornaran els diners en 
cas d’anul·lació de l’activitat per part de l’Àrea d’Esports.

• L’incompliment de les normes de règim intern suposarà la 
fi de la participació del nen/a, jove o adult a les activitats.

• El pare/mare o tutor legal d’un menor té l’obligació de 
comunicar als responsables de l’activitat si el seu fill/a 
necessita alguna atenció especial o específica.

• En el cas que de forma voluntària es trenqui algun objecte 
o material, queda a càrrec de la persona, pare/mare o 
tutor, la despesa econòmica que s’ origini.

AJUTS

Descomptes del 5% a partir del segon germà/na. 
Descomptes del 20% en la inscripció de 8 setmanes.

INFORMACIÓ GENERAL

• Totes les instal·lacions esportives municipals funcionen 
amb un reglament d’ús i els/les usuaris/es tenen 
l’obligació de complir-lo. 

• Aquest reglament estarà exposat al públic als taulers 
d’anuncis i a la web municipal.

DOCUMENTACIÓ
NECESSÀRIA INSCRIPCIONS

• Full d’inscripció.
• Fotocòpia del document d’identitat.
• Fotocòpia de la targeta sanitària i del document d’identitat 

del pare, mare, o tutor/a.
• Declaració responsable.
• Calendari vacunal.

NOMBRE D'INSCRIPCIONS

• Places limitades. Les inscripcions es formalitzaran per 
ordre de puntuació.

• L’organització es reserva el dret d’anul·lar l’activitat si no 
hi ha un nombre mínim d’inscrits, així com també es 
reserva el dret de modificar horaris i programació i 
substituir monitors/es si es requereix per al correcte 
desenvolupament de l’activitat.



MULTIESPORTS
Del 5 de juliol al 10 DE SETEMBRE

SERVEI 
D’ACOLLIDA 

de 9 a 13.30h de 8 a 9h

PREUS

SETMANES 1-9 28€/setmana 40€/setmana SETMANES 1-9 7€/setmana

EMPADRONATS          NO EMPADRONATS

ACTIVITATS
MATÍ

Del 16 al 20 d’agost NO HI HAURÀ ACTIVITATS  

1 > Del 5 al 9 de juliol 

2> Del 12 al 16 de juliol

3> Del 19 al 23 de juliol

4> Del 26 al 30 de juliol

5> Del 2 al 6 d’agost

6> Del 9 al 13 d’agost

7> Del 23 al 27 d’agost

8> Del 30 d’agost al 3 de setembre

9> Del 6 al 10 de setembre

A VANDELLÒS     Pavelló esportiu

Entrades i sortides

P3 2017 >    Piscina Municipal Coberta

P4 2016 > Accés porta verda piscina
          Al costat del frontó

P5 2015 > Bar Hifrensa

PREBENJAMÍ 2013-2014
Pistes de tennis i pàdel

BENJAMÍ 2011-2012
Gespa Alberg > Accés Escola Àster

Aleví | Infantil | Cadet 2005-2010
Rampa accés Piscina Mun. Coberta > C/Hifrensa

A l’Hospitalet de l’Infant

Activitats d'estiu



PATUFETS I BARRUFETS (P3, P4 i P5)

PREBENJAMÍ | BENJAMÍ | ALEVÍ | INFANTIL | CADET

SETMANA 1, 5 i 9 Caiacs, futbol platja i pales
2 i 6 Caiacs, handbol platja i petanca
3 i 7 Caiacs, tennis platja i frisbee
4 i 8 Caiacs, voleibol de platja i jocs alternatius

SETMANA 1, 5 i 9 Senderisme i snorkel (cadascú el seu material)

2 i 6 Cursa d’orientació i activitats de platja 
3 i 7 BTT (cadascú el seu material) i escalada 
4 i 8 Vela

SETMANA 1, 5 i 9 Bàsquet i gimcana aquàtica
2 i 6 Voleibol i gimcana aquàtica
3 i 7 Futbol i gimcana aquàtica
4 i 8 Handbol i gimcana aquàtica

SETMANA 1, 5 i 9 Gimcana i natació
2 i 6 Tennis i natació
3 i 7 Atletisme (curses i salts) i natació
4 i 8 Pàdel, bàdminton i natació

SETMANA 1, 5 i 9 Hoquei herba, colpbol i sensibilització esportiva

2 i 6 Flag, ultimate, equilibri i coordinació
3 i 7 Lacrosse, beisbol, kin-ball i tennis taula
4 i 8 Korfbal, tripela i jocs tradicionals

Activitats d’iniciació esportiva, jocs i dinàmiques de grup, piscina, platja i tallers

Temàtica per setmanes

  1. Platja de l’Arenal  3. Àliga Cuabarrada 5. El vent  7. Les professions       9. Recorrem el món
  2. Molló Puntaire 4. El Planeta Roig 6. Jocs matemàtics 8. Petits artesans     
 

1

2

3

4

5

BASE 
NÀUTICA

ACTIVITATS
AVENTURA

ESPORTS
COL·LECTIUS

ESPORTS
INDIVIDUALS

ESPORTS ALTERNATIUS
I JOCS



INFANTIL
Patufets, Barrufets, 
Prebenjamí, Benjamí i Aleví, 
Infantil i Cadet

De dilluns a divendres de 16 a 17 h

ADULTS MANTENIMENT
De dilluns a divendres de 15 a 16 h

ADULTS TECNIFICACIÓ
De dilluns a divendres de 16 a 17 h

VANDELLÒS
PISCINA MUNICIPAL

Natació
L’HOSPITALET DE L’INFANT 
ZONA ESPORTIVA ÀSTER
PÀDEL > A partir de benjamí
TENNIS > A partir de prebenjamí

Raqueta

Del 5 al 30 de juliol
De dilluns a divendres de: 
18-19 h, 19-20 h i 20-21 h

Del 2 al 6 agost
De dilluns a divendres de: 
18-19 h i de 19-20 h 

VANDELLÒS 
ZONA ESPORTIVA  
 

PREUS

EMPADRONAT o ABONAT 21€

NO EMPADRONAT o NO ABONAT 31€

Del 5 de juliol al 3 de setembre
Del 16 al 20 d’agost 
NO HI HAURÀ ACTIVITATS  

PÀDEL > A partir de benjamí



NADONS (de 4 A 24 MESOS) 

Dilluns i dimecres de 18 a 18.30 h

TORTUGUETES (de 24 A 36 MESOS) 

Dimarts i dijous de 18 a 18.30 h

PATUFETS I BARRUFETS 

De dilluns a divendres de 17 a 18 h

Prebenjamí, Benjamí, 
Aleví, Infantil i Cadet
De dilluns a divendres de 16 a 17 h

ADULTS
De dilluns a divendres de 10 a 11 h

TERAPÈUTICA
Dimarts i dijous de 10.15 a 11 h i de 18.45 a 19.30h

L’HOSPITALET DE L’INFANT
PISCINA COBERTA

PREUS

EMPADRONAT o ABONAT 16€

NO EMPADRONAT o NO ABONAT 23€

NATACIÓ

EMPADRONAT o ABONAT 11€

NO EMPADRONAT o NO ABONAT 13€

NATACIÓ TERAPÈUTICA

Descompte del 20% mínim 8 setmanes.



Grups de convivència: 

Grups reduïts amb un mínim d’una persona dirigent 
que es relacionarà sempre amb el seu mateix grup 
d’infants/adolescents.

Requisits generals 
per a participar en les activitats

• Absència de malaltia i de simptomatologia compatible amb 
la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, 
diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.

• No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o 
simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.

• Calendari vacunal actualitzat (exceptuant vacunacions 
posposades pel període de confinament). Requisit per a la 
inscripció. 

• En infants o adolescents amb patologies prèvies de base 
caldrà que sigui valorada pels serveis mèdics de manera 
individual la idoneïtat de participar en determinats tipus 
d’activitats, donat que són població de major risc enfront a la 
COVID-19. 

• El tutor/a legal de l’infant juntament amb el full d’inscripció 
haurà de signar una declaració responsable, a més del permís  
previst al Decret 267/2016, que l’infant/adolescent reuneix 
els requisits de salut abans esmentats i de coneixement del 
context de pandèmia actual i les circumstàncies i risc que 
comporta.

2 m

MESURES DE PREVENCIÓ 
en l’àmbit de la salut

• Rentat de mans sistemàtic.
• Ús de mascaretes. En la realització d’activitats no és 

necessari l’ús de mascaretes si es mantenen les 
distàncies de seguretat. Els participants l’han d’aportar 
ells/es des de casa.

• Comprovació de símptomes. Diàriament, a l’arribada 
es comprovarà l’estat de salut dels participants i es 
realitzarà un control de temperatura. 

• Es vetllarà pel manteniment de 2m de distància.
• Els esports i activitats seran sense contacte físic.
• Preferentment es desenvoluparan a l’aire lliure.

Responsable
de prevenció i higiene

• Vetllarà pel compliment de les mesures de protecció i 
protocols de les activitats d’estiu.

• Formació específica.
• Protocol de comunicació amb el servei de salut davant 

de qualsevol incidència.

Protocols

• Document d’adaptació de mesures de seguretat i 
higiene.

• Protocol específic sobre ús i desinfecció dels espais, de 
l’utillatge propi de les activitats i de la gestió dels espais 
d’emmagatzematge.

• Protocol de seguretat.

Organització



BAREM  DE PUNTUACIÓ
PER A LES ACTIVITATS D’ESTIU 

1. Proximitat del domicili:
Infants i joves empadronats al municipi de  Vandellòs i 
l’Hospitalet de l’Infant: Empadronament abans de l’1 de juny de 
2019 (inclòs): 30 punts.

Empadronament a partir de l’1 de juny 2019: 20 punts.
No cal documentació acreditativa.

2. Obligacions laborals dels progenitors o tutors/es legals:
Que els progenitors hagin de treballar presencialment o 
mitjançant el teletreball durant   la mateixa franja horària i no 
es puguin fer càrrec del seu fill/a: 10 punts 

Documentació acreditativa > certificat d’empresa on 
s’especifiqui horari laboral.

3. Quan a instància del pare/mare o tutor/a legal es prengui 
en consideració, en comptes del domicili de l’alumne/a, l’adreça 
del lloc de treball d’un d’ells dins del municipi: 2 punts.

Documentació acreditativa > Fotocòpia del contracte laboral o 
un certificat emès a aquest efecte per l’empresa. En el cas de 
treballadors en el règim d’autònoms, és té en compte el 
domicili acreditat a l’Agència Tributària i s’acredita amb una 
còpia del formulari de la declaració censal d’alta, modificació i 
baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036). 

4. Quan a instància del pare/mare o tutor/a legal es prengui 
en consideració que el nen/a el curs 2020/2021 ha estat 
matriculat en un centre de primària o secundària del municipi: 
2 punts.

No cal documentació acreditativa.

5. Haver estat inscrit a les activitats de tardor/hivern 
2020/2021 de l’Àrea d’Esports de Vandellòs i l’Hospitalet de 
l’Infant: 2 punts.

6. Es garantirà la plaça als infants amb risc social i de 
vulnerabilitat amb previ informe social per tal de garantir el 
principi d’equitat i igualtat d’oportunitats. 



PREINSCRIPCIONS I RESERVA DE PLACES
del 20 de maig al 20 de juny de 2021 > VIA TELEMÀTICA

activitats esportives matí NATACIÓ, TENNIS I PÀDEL
https://forms.o�ce.com/r/QHE7Byi9BL https://forms.o�ce.com/r/eeAJe88an2

esports@vandellos-hospitalet.cat 
Piscina municipal coberta de l’Hospitalet de l’Infant > 977 820 523 
www.vandellos-hospitalet.cat/àrees-temàtiques/esports 

Les inscripcions romandran obertes el mes de juliol sempre que hi hagi places disponibles.

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=8gK90n1ykkW83lpzYwJIgPSWsriNiI1KnURLGR_ENSlUQk1YNEJJMExGSVpXVlNPRlFGSElGMThMQi4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=8gK90n1ykkW83lpzYwJIgPSWsriNiI1KnURLGR_ENSlUOUREUlUwNkkwS1UxVUJKRTVJME9OWUxDOC4u



