
 

INFORMACIÓ DE L'ESCOLA POLIESPORTIVA D’ESTIU “DIVERESTIU”
(JULIOL I AGOST 2016)

DIRIGIT A BOIXOS/ES ENTRE 5 I 11 ANYS
(Nascuts entre els anys 2005 i 201  1)  

CALENDARI:

DEL 4 A L'11 DE MAIG TERMINI DE SOL·LICITUD DE PLAÇA 
Inscripcions a la Piscina Municipal de Can Misses
Horari oficina: de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h i de 16.00 a 21.00 h.  

EL DIA 13  DE  MAIG ES  PUBLICARAN  LES  LLISTES  PROVISIONALS  AMB  TOTES  LES 
SOL·LICITUDS  DE  PLAÇA,  DIA  EN  QUÈ  ES  PODRÀ  RECLAMAR  QUALSEVOL 
RECTIFICACIÓ

EL  DIA  14  DE  MAIG  A  LES  18.30  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 16 I 20 DE MAIG S’HAURÀ DE TRAMITAR LA MATRÍCULA DE L’ALUMNE/A 
ADMÈS/A  

30 DE JUNY A LES 19.00 H.  AL SALÓ D'ACTES DE LA PISCINA DE CAN MISSES REUNIÓ 
INFORMATIVA PER ALS PARES I MARES DELS INFANTS ADMESOS PER AL MES DE JULIOL

29 DE JULIOL A LES 19.00 H. REUNIÓ INFORMATIVA PER ALS ADMESOS AL MES D'AGOST

INFORMACIÓ SOBRE LA INSCRIPCIÓ I EL PROCEDIMENT:

- L'ordre de la inscripció 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:
Infants amb un germà/na ja inscrit a l'escola, descompte 10 % al segon i a la quota més 
econòmica.
Les famílies nombroses tendran un 50% de descompte i hauran de presentar el llibre acreditatiu.
(els descomptes no són acumulatius)
En cas d’haver de pagar els mesos de juliol i agost podran fer la reserva d’agost avançant un 20% 
de la quota. (La resta de la quota d'agost es pagarà de l'1 al 10 de juliol).
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PREUS PER INFANT:

JULIOL AGOST 20%reserva agost

Residents 190 € 190 € 38 €

No residents 220 € 220 € 44 €

INSTAL·LACIONS: 
Pista d'atletisme i camps de futbol, pistes poliesportives i de tennis de Can Misses, Complex de tir 
amb arc, aules col·legi Can Misses, Piscina Municipal de Can Misses.

HORARI: 
De dilluns a divendres de 9.00 -14.00  h. Es pot sol·licitar guarda de 8.00 -9.00 o de 14.00 -14.30h.

PROFESSORAT: 
Mestres d’educació física, tècnics superiors en animació d’activitats físiques i esportives, monitors 
de temps lliure, monitors esportius.

ACTIVITATS ESPORTIVES: 
Natació,  beisbol,  hoquei,  rugbi,  tennis  taula,  atletisme,  pales,  tennis,  campionats  de  futbol, 
bàsquet, tir amb arc i escacs.

ACTIVITATS LÚDIQUES: 
Jocs de taula,  gimcanes a  l’aigua,  bici  i  patins,  titelles,  cançons,  balls,  jocs  cooperatius,  jocs 
alternatius, jocs tradicionals i jocs malabars.

ACTIVITATS MANIPULATIVES: 
Globusflèxia, papiroflèxia, realització de material per jugar, pintar cares, fer polseres, manualitats 
amb diferents materials…
Hi ha una programació setmanal i diària d’activitats, ajustada a l’edat i als interessos de cada grup, 
atenent sempre a les possibilitats i motivació de cada alumne/a.

POSSIBLES SORTIDES: 
1 excursió setmanal a la platja, camp, poliesportiu per realitzar diferents esports.

PLACES: 130 cada mes.

MÉS INFORMACIÓ: 

Oficines Patronat Municipal d'Esports. Piscina municipal de Can Misses, Carrer Campanitx, s/n. 
Tel. 971313564. E-mail esports@eivissa.es
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INFORMACIÓ DIVERESTIU 2016
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1. DIVERESTIU

El programa socioesportiu Diverestiu està integrat dintre 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 5 i 11 anys durant el període de vacances d’estiu, facilitant així la conciliació de la vida 
laboral i familiar durant els mesos de juliol i agost.  

2. ESTRUCTURA 

QUAN? Durant els mesos de juliol i agost.

HORARI: De dilluns a divendres l’horari és de 8.00 h pels nens que fan escola matinera, la resta 
entren a les 9.00 h, fins les 14.00 h o fins a les 14.30 h en el cas de tenir servei de recollida 
tardana.

SEU: El programa Diverestiu es realitzarà dintre del recinte esportiu de Can Misses, encara que 
cada divendres es faran sortides.

EDATS: 5 a 11 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:  Mestres, monitors esportius, monitors de temps lliures, TAFAD's amb 
amplia experiència en activitats físiques i oci.

3. OBJECTIUS GENERALS

L’objectiu  bàsic del Diverestiu  és que els nenes i nenes siguin capaços de ...
GAUDIR DEL TEMPS LLIURE DURANT ELS MESOS D'ESTIU MITJANÇANT LA PRÀCTICA 
ESPORTIVA.
Aprofitant  tots  els  valors,  mètodes  d'ensenyança-aprenentatge  que  es  poden  transmetre 
mitjançant l'esport, treballarem també aquests objectius generals:
-  Practicar  activitats  físiques,  jocs,  formes  jugades,  jocs  pre-esportius,  esports  (individuals, 
col·lectius i d’oponent), valorant el procés i no la finalitat en forma de resultat.
- Cooperar amb l'equip per a aconseguir un objectiu comú. 
- Conèixer diferents esports englobats en un comú de normes i valors ètics i esportius. 
- Utilitzar els materials recreatius i esportius, de manera adequada.
- Respectar el reglament i les normes de seguretat a les activitats realitzades.
- Tenir consciència del seu propi cos.
- Introduir noves habilitats motrius dins les seves possibilitats motores millorant-les.
- Identificar las característiques de diferents esports.
- Millorar la seva autonomia al medi aquàtic.
- Relacionar l’activitat física amb la millor manera de desenvolupar la salut pròpia.
- Fomentar l'autonomia i  presa de decisions dels nens/es per a que siguin més segurs de si 
mateixos.
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4. ACTIVITATS

Classificarem  les  activitats  en:  Jocs,  esports  individuals,  esports  d’equip,  esports  d’oponent, 
esports i activitats alternatives, activitats d’expressió corporal, activitats artístiques:

Jocs (formes jugades, jocs preesportius, jocs tradicionals i alternatius): Carreres, relleus, circuits 
d’agilitat, “pilla-pilla”, “Bote-bote”, la cadena, “el mocador”, jocs de força i velocitat, jocs de 
pilota, jocs aquàtics...

Esports individuals: Atletisme, natació, tir amb arc, ciclisme, escacs...
Esports col·lectius: futbol, bàsquet, rugbi, handbol, hoquei, waterpolo, voleibol, beisbol.
Esports d’oponent: Pales, escacs...
Activitats i esports alternatius: activitats de circ, freesbee, diàbolo, malabars...
Activitats d’expressió corporal: balls i danses, jocs d’interpretació, jocs de ritme..
Activitats artístiques: dibuixar, treballs manuals, creació de material,... 

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, gorro de bany i xancletes, ulleres (opcional).
o Esmorzar  per  mig  matí.  Tenir  en  compte  els  hàbits  saludables.  Dieta  variada  (fruita, 

entrepans, sucs, cereals...)

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 Diverestiu.)

La  Direcció  de  Diverestiu  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. ALTRES ASPECTES RELLEVANTS

No es permet que els nens i nenes portin medicaments a sobre.
La recollida dels nens que no marxin tot sols es farà pel pare mare o tutor, en cas de no ser així 
s'haurà d'informar a direcció de manera escrita i prèvia.
Els infants que per alguna circumstància puntual hagin de marxar abans de l'hora de recollida 
(metge, viatge...) haurà de ser comunicat prèviament a direcció de manera escrita.

Per qualsevol dubte contactar amb l’equip de direcció de Diverestiu trucant a les oficines 
del Patronat Municipal d’Esports (971313564)
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