
Ajuntament de Valls 



OBJECTIU DE LA REUNIÓ 
 
 

• Perquè ens coneguem 

• Explicar- vos  l'activitat 

• Dubte s  i propo stes  

• Imatges 2 0 1 8  



EDAT 
Per a joves de 10 a 16 anys. Nascuts els anys 2003 al 2009 

Possibilitat d'altres edats. Consultar-ho. 
 

DATES I HORARIS 
• Torn 1 Del   1 al   5 de juliol 
• Torn 2 Del   8 al 12 de juliol 
• Torn 3 Del 15 al 19 de juliol 

9h a 14h (possibilitat d’acollida de 8h a 9h) 
 

CONDICIONS INICIALS 

Nedar correctament crol, esquena i braça. 



Decret  267 / 2016 
 

Regula les activitats d'educació en el lleure en període de vacances que participen 
menors de 18 anys. Activitats esportives 
● Ràtios infants/ personal tècnic 
● Titulacions. ROPE/ Col·legiat/da + la titulació específica 
● Certificació negativa delictes sexuals 
 

Documentació participants: 
●Autoritzacions 
●Fitxes de salut 
●Fotocòpia targeta sanitària o de mútua privada 
●Llista de participants 
●Assegurances d'accidents i de responsabilitat civil 

Centre Esportiu Municipal El Fornàs 
Tel 977 614 403 
Fax 977 612 270 

Horari: de 6'30 a 22h de dilluns a divendres 



ASSEGURANÇA 
 

● Assegurança col·lectiva d'accidents 
● Assegurança de responsabilitat civil 

EQUIP TÈCNIC 
 

Persones qualificat i degudament contractat: 
● Llicenciats/des i estudiants en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport 
● Tècnics Superiors en activitats fisicoesportives 
● Monitors/es esportius/ves 
● Mestres especialistes en Educació Física 
● Tècnics en Salvament i Socorrisme Aquàtic 
● Tècnics en pràctiques: CFGS, salvament i socorrisme aquàtic, certificat professionalitat en 

activitats de natació... 

Centre Esportiu Municipal El Fornàs 
Tel 977 614 403 
Fax 977 612 270 

Horari: de 6'30 a 22h de dilluns a divendres 



ALGUNS CONSELLS 

• Si cal marxar durant l’activitat aviseu amb suficient temps al monitor del vostre fill. 
 

• No portar diners ni objectes de valor perquè no ens podem fer càrrec si és malmeten, si 
es perden o si desapareixen de les instal·lacions. 
 

• MARCAR LA ROBA amb el nom perquè us la puguem tornar en cas que s’extraviï. 
 

• La  salut.  Si  el  vostre  fill  pateix  alguna  patologia  que  cal  conèixer,  si  us  plau 
comuniqueu-ho en privat al monitor del vostre fill/a. 



L’HORARI D’ACTIVITAT 

De 9h del matí a 14h. 

LLOC D’ENTREGA I RECOLLIDA 

A la recepció del CEM El Fornàs. 

Es prega màxima  puntualitat tant  a l’hora d’arribada com al  venir a recollir-los/les. 

SERVEI D'ACOLLIDA. 

●Una hora abans de començar l'activitat: 8 a 9h 

És gratuït per a qui participa a l'activitat però caldrà inscriure's abans. 

● La SALUT. Si el vostre fill/la vostra filla pateix alguna patologia o malaltia que cal 
conèixer, si us plau comuniqueu-ho en privat al seu monitor/a.  



QUÈ CAL PORTAR CADA DIA 



L’ORGANITZACIÓ DE L’ACTIVITAT 

INSTAL·LACIONS 

Habitualment utilitzem les Instal·lacions i espai del Centre Esportiu Municipal El Fornàs i altres de 
properes per a les activitats de matí. 

CEM FORNÀS 

Pavelló Xavier Tondo i Volpini Pista 

d’atletisme 

Piscina coberta del Fornàs 

Piscina petita 

Piscina gran Piscina 

d'estiu Sales 

polivalents 

ALTRES 

Passeig Tarradellas 
Plaça President Companys 

Camins del voltant 

Sortida a Siurana 



OBJECTIUS DEL CAMPUS DE NATACIÓ 

Millora de la tècnica 
• Estils natatoris 
• Sortides Viratges 
 
Millora de la capacitat condicionals amb treball genèric i específic  
• Capacitat aeròbica 
• Força resistència 
 
Conèixer i aprendre altres habilitats i esports que es desenvolupen al medi aquàtic  
• Socorrisme aquàtic 
• Waterpolo Kayak polo 
• Tritaló 

 
Divertir-se alhora que aprenem coses noves i millorem les habilitats al medi aquàtic. 



QUÈ FAREM 
• Entrenament fora de l'aigua: de força, resistència, estiraments... 
• Sortida per a fer nedant, una travessa 
• Sortida en BTT 
• Circuïts d'habilitats aquàtiques 
• Competicions en diferents estils i proves 
• Monogràfics 
• Activitats lúdiques a l'aigua i a l'exterior 
• ESTADA NOCTURNA CEM EL FORNÀS: sopar, activitats diverses i joc 

nocturn. 
• Altres esports tant a la pista d'atletisme com al pavelló Xavier 

Tondo. 

Les dates i les activitats que s'acabaran de concretar el dia de la reunió:  
Divendres 14 de juny a les 18’30h 



Al facebook del Patronat d'esports de Valls i 
a la web pmevalls.cat 

es pujaran les imatges de les activitats més 
importants que es realitzin cada dia 


