
 Àrea d'Esports de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant
977 820 523 · www.vandellos-hospitalet.cat

esports@vandellos-hospitalet.cat

DEL 3 AL 6 D'ABRIL DE 2023

Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant

Activitats esportives
Setmana Santa



Inscripcions

Full d'inscripció.
Fotocòpia del document d'identitat.
Fotocòpia de la targeta sanitària.
Declaració responsable.

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; de modificar els horaris i la
programació i de substituir els monitors/es si es requereix per al
correcte desenvolupament de l’activitat.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA 

Normativa

Preinscripcions i reserva de places
Del 6 al 19 de març de 2023

Per fer la preinscripció CLICA AQUÍ

-Totes les instal·lacions esportives municipals funcionen amb un
reglament d’ús i les persones usuàries tenen l’obligació de
complir-lo. Aquest reglament estarà exposat al públic als taulers
d’anuncis i a la web municipal.
- Un cop assignada la plaça es formalitzarà la inscripció amb el
justificant de l'ingrés bancari.
- Un cop fet el pagament, Llastres Serveis Municipals, SL només
retornarà els diners en cas que s'anul·li l'activitat.
- L'incompliment de les normes de règim intern suposarà la fi de
la participació en l'activitat.
- El pare/mare o tutor/a legal d'un/a 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/a, la
despesa econòmica que s'origini.

https://forms.office.com/e/TmUaJbBr83


Entrades i sortides

A Vandellòs Pavelló Municipal

Empadronat/ada    25€
No Empadronat/ada    40 €

   4 €

Empadronat/ada    13€
No Empadronat/ada    19€

Activitats de matí De 9 a 13:30 hores

* Dte. del 5% a partir del segon germà/na

Servei d'acollida De 8 a 9 hores

Piscina CobertaP3 RocòdromP4 Bar HifrensaP5

Accés Zona Esportiva ÀsterPREBENJAMÍ Gespa Alberg Esportiu ÀsterBENJAMÍ

Rampa accés Piscina CobertaALEVÍ, INFANTIL I CADET

A l'Hospitalet de l'Infant

Dinar De 13:30 a 15:30 hores

Empadronat/ada    28,80 €
No Empadronat/ada    34 €

Activitats de tarda De 15:30 a 17:30 hores

* Dte. del 5% a partir del segon germà/na



 Prebenjamí 2016-2015

9:00 a 11:00 h

11:00 a 11:30 h

11:30 a 13:30 h

Senderisme

Esports
alternatius

Dilluns
Esports de

raqueta

Esports de
raqueta

dimarts
Esports

col·lectius

Esports
col·lectius

DIMECRES
Dia Mundial de

l'Activitat Física

Olimpíades

dijous

E S M O R Z A R

Patufets 2019

9:00 a 11:00 h

11:00 a 11:30 h

11:30 a 13:30 h

Psicomotricitat

Piscina

Dilluns

Jocs esportius

Taller

dimarts

Sortida cultural

Sortida al parc

DIMECRES

Jocs amb música

Gimcana

dijous

E S M O R Z A R

9:00 a 11:00 h

11:00 a 11:30 h

11:30 a 13:30 h

Jocs amb música

Gimcana

Dilluns

Psicomotricitat

Piscina

dimarts

Jocs esportius

Taller

DIMECRES

Sortida cultural

Sortida a la
platja/parc

dijous

E S M O R Z A R

Barrufets 2018

9:00 a 11:00 h

11:00 a 11:30 h

11:30 a 13:30 h

Jocs esportius

Taller

Dilluns

Sortida cultural

Sortida a la
platja

dimarts

Jocs amb música

Gimcana

DIMECRES

Psicomotricitat

Piscina

dijous

E S M O R Z A R

Barrufets 2017

 Benjamí 2014-2013

9:00 a 11:00 h

11:00 a 11:30 h

11:30 a 13:30 h

Esports de
raqueta

Esports de
raqueta

Dilluns
Esports

col·lectius

Esports
col·lectius

dimarts

Senderisme

Jocs Alternatius

DIMECRES
Dia Mundial de

l'Activitat Física

Olimpíades

dijous

E S M O R Z A R

L'HOSPITALET DE L'INFANTL'HOSPITALET DE L'INFANT

Aleví i infantil 2012 - 2009

9:00 a 11:00 h

11:00 a 11:30 h

11:30 a 13:30 h

Esports
col·lectius

Esports
col·lectius

Dilluns

Senderisme

Jocs alternatius

dimarts
Esports de

raqueta

Esports de
raqueta

DIMECRES
Dia Mundial de

l'Activitat Física

Olimpíades

dijous

E S M O R Z A R



Patufets i barrufets 2019 - 2018 - 2017

9:00 a 11:00 h

11:00 a 11:30 h

11:30 a 13:30 h

Jocs esportius

Taller

Dilluns

Jocs amb música

Gimcana

dimarts

Psicomotricitat

Taller

DIMECRES

Sortida cultural

Sortida al parc

dijous

E S M O R Z A R

Prebenjamí a infantil 2015 - 2008

9:00 a 11:00 h

11:00 a 11:30 h

11:30 a 13:30 h

Esports
alternatius

Esports
col·lectius

Dilluns
Esports de

raqueta

Esports de
raqueta

dimarts

Senderisme

Jocs alternatius

DIMECRES
Dia Mundial de

l'Activitat Física

Olimpíades

dijous

E S M O R Z A R

VANDELLÒSVANDELLÒS



Organització

- Absència de malaltia i de simptomatologia amb qualsevol quadre infecciós.

- El pare/mare o tutor/a legal haurà d'informar de qualsevol patologia prèvia de base.

- 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.

MESURES DE PREVENCIÓ EN L'ÀMBIT DE LA SALUT

Preferentment es desenvoluparan a l'aire lliure.
Ens adaptarem a les mesures que estableixin les autoritats sanitàries.

REQUISITS GENERALS PER A PARTICIPAR EN LES ACTIVITATS

RESPONSABLE DE PREVENCIÓ I HIGIENE

- Vetllarà pel compliment de les mesures de protecció i protocols de les activitats de Setmana Santa.
- Formació específica.
- Protocol de comunicació amb el servei de salut davant de qualsevol incidència

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.
La realització de les activitats quedarà supeditada a la normativa vigent.

PROTOCOLS



          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 règim
d’autònoms, és té en compte el domicili acreditat a l’Agència
Tributària i s’ha d'acreditar amb una còpia del formulari de la
declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats
tributaris (model 036). 

Empadronament abans de l’1 de juny de 2020 (inclòs): 30
punts. 
Empadronament a partir de l’1 de juny 2020: 20 punts. 

          Empadronament al municipi: 
Infants i joves empadronats al municipi de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant: 

No cal documentació acreditativa.

BAREM DE PUNTUACIÓ 

          Quan a instància del pare/mare o tutor/a legal es prengui
en consideració que l'infant el curs 2022/2023 ha estat
matriculat en un centre de primària o secundària del municipi:
2 punts.
No cal documentació acreditativa.

    Estar inscrit en la darrera edició a les activitats de
tardor/hivern 2022/2023 de l'Àrea d'Esports de Vandellòs i
l'Hospitalet de l'Infant: 2 punts.

    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.



INFORMACIÓ I PREINSCRIPCIONS Del 6 al 19 de març de 2023

Per fer la preinscripció CLICA AQUÍ

esports@vandellos-hospitalet.cat

Piscina municipal coberta de l'Hospitalet de l'Infant
977 820 523

www. vandellos-hospitalet.cat/Àrees-temàtiques/esports

https://forms.office.com/e/TmUaJbBr83
http://www.vandellos-hospitalet.cat/temes/esports

