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A l’estiu, activitats esportives
i lúdiques per a infants i joves
El programa “Viu l’estiu a Lleida
2011” inclou els projectes Estiu
de Joc, Estiu de Petits i
Esportmania, que enguany
compta amb 3.830 places.
L’Ajuntament de Lleida ofereix
durant el juliol i l’agost activitats
lúdiques i esportives per treballar
l’educació d’hàbits i de valors i

donar als nens i les nenes de Lleida
una manera diferent de viure el
temps de lleure a l’aire lliure.
L’Institut Municipal d’Educació
ofereix Estiu de Joc, on es
treballen diferents hàbits i
competències socials, i Estiu de
Petits, amb activitats de jocs,
educació visual i plàstica, d’aigua,

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I
MATRICULACIÓ ALS 3 PROJECTES
Preinscripció: de l’1 al 22 d’abril.
Enviament SMS: amb el número de sorteig, el dia 29 d’abril.
Sorteig: 6 de maig.
Publicació de llistes d’admesos: 17 de maig.
Matriculació: del 20 al 31 de maig.
Repesca: del 7 al 10 de juny.
Matrícula oberta: del 16 al 23 de juny.

ESTIU DE JOC 2011
Qui ho pot sol·licitar:
Qualsevol nen o nena nascuts de l’1 de gener del 2000 al 31
de desembre del 2007.

musical, etc. L’Institut Municipal
d’Acció Esportiva ha programat
la 31a edició d’Esportmania, que
inclou les estades esportives
d’estiu (amb la pràctica de
diferents esports i tallers lúdics),
els campus esportius d’estiu i les
activitats aquàtiques, amb la
natació i l’aquagym.

Llocs on es fa:
Escola Parc de l’Aigua.
Escola Països Catalans.
Escola Joc de la Bola.
Escola El Vilot (inclou curset de natació i sense servei de
menjador).
Torns:
1r torn: del 4 al 15 de juliol.
2n torn: del 18 al 29 de juliol.
3r torn: de l’1 al 12 d’agost.
4t torn: del 16 al 29 d’agost.
Horaris:
De 8.30 a les 14.00 h o fins a les 15.30 h si es queden al
menjador.
L’horari d’acollida és de les 8.30 a les 9.00 h.
L’horari de recollida dels nens i les nenes és de les 15.15 a
les 15.30 h.
Preu de l’activitat:
Activitat sense servei de menjador 35,90 euros/torn.
Activitat amb servei de menjador 95,80 euros/torn.
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Les famílies nombroses i monoparentals gaudiran d’una
bonificació en la quota del 10%. S’acreditarà aquesta circumstància amb el títol corresponent en vigor.
Places ofertes:
1r torn: 390.
2n torn: 390.
3r torn: 330.
4t torn: 330.
Total:
1.440.

ESTIU DE PETITS 2011
Qui ho pot sol·licitar:
Qualsevol nen o nena nascuts de l’1 de gener del 2008 al 30
de juny del 2010.
Llocs on es fa:
Escola bressol El Rellotge (només juliol).
Escola bressol Albarés.
Escola bressol La Mitjana.
Escola bressol Ronda-La Mercè.
Escola bressol Raimat.
Torns:
1r torn, juliol: del 4 al 29 de juliol.
2n torn, agost: de l’1 al 29 d’agost.
Horaris:
De 8.30 a les 12.30 h o fins a les 15.30 h si es queden al
menjador.
L’horari d’acollida és de les 8.30 a les 9.00 h.
L’horari de recollida dels nens i les nenes és de les 15.15 a
les 15.30 h.
Preu de l’activitat:
Activitat sense servei de menjador: 76,10 euros/mes.
Activitat amb servei de menjador: 195,90 euros/mes.
Les famílies nombroses i monoparentals gaudiran d’una
bonificació en la quota del 10%. S’acreditarà aquesta circumstància amb el títol corresponent en vigor.
Places ofertes:
1r torn: 240.
2n torn: 160.
Total:
400.

31a EDICIÓ ESPORTMANIA 2011
(inclou estades esportives d’estiu,
campus esportius d’estiu i activitats
aquàtiques)
Torns:
1r torn: del 4 al 15 de juliol.
2n torn: del 18 al 29 de juliol.
3r torn: de l’1 al 12 d’agost.
4t torn: del 16 al 29 d’agost.
Preu:
Segons el tipus d’activitat. S’especifica en cada projecte.
Les famílies nombroses i monoparentals gaudiran d’una
bonificació en la quota del 10%. S’acreditarà aquesta circumstància amb el títol corresponent en vigor.
Places ofertes:
Estades esportives d’estiu: 1.200.
Campus esportius d’estiu:
210.
Activitats aquàtiques:
580.
Total:
1.990.

Estades esportives d’estiu
Qui ho pot sol·licitar:
Qualsevol nen o nena de 4 a 12 anys (nascuts de l’1 de gener
del 1999 al 31 de desembre del 2006), exceptuant les
Estades de Bàsquet a Cappont, en què l’edat ha de ser de
6 a 14 anys (nascuts de l’1 de gener del 1997 al 31 de
desembre del 2004).
Llocs on es fa:
- Estades Balàfia (IES Torrevicens): juliol.
Activitats: natació, multiesports, ritme i expressió i sortida
a la Mitjana (un dia).
- Estades Bordeta (pavelló Bordeta): juliol i agost.
Activitats: natació, patinatge, hoquei patins, ritme i expressió, multiesports, sortida a la Mitjana i sortida al Parc de
l’Aigua.
- Estades de Bàsquet a Cappont (pavelló Cappont): juliol
i agost.
Activitats: bàsquet i activitat aquàtica.
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- Estades Pardinyes (pavelló Pardinyes): juliol i agost.
Activitats: natació, piragüisme, tir amb arc, multiesports,
ritme i expressió, escalada, sortida a la Mitjana i golf a
l’agost.
- Estades Secà de Sant Pere (centre cívic): juliol.
Activitats: natació, multiesports, ritme i expressió, jocs
esportius i sortida a la Mitjana.
- Estades Horta/Magraners (pavelló Magraners): juliol i
agost.
Activitats: natació, golf, multiesports, esports de raqueta,
arts marcials i sortida a la Mitjana.
Horari:
De 8.30 a 9.00 h: acollida.
De 9.00 a 13.00 h: activitat sense servei de menjador.
De 9.00 a 15.00 h: activitat amb servei de menjador.
De 15.00 a 15.30 h: recollida.
Servei de transports gratuït a Horta-Magraners:
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Anada:
8.30 h – Rufea (casal social)
8.40 h – Plaça dels Pagesos
8.50 h – Plaça Ricard Viñes
9.00 h – Plaça d’Espanya (davant L’Esclat)
Tornada 15.00 h (amb menjador):
15.20 h – Rufea (casal social)
15.30 h – Plaça dels Pagesos
15.40 h – Plaça Ricard Viñes
15.45 h – Plaça d’Espanya (davant L’Esclat)
* La recollida dels nens i les nenes que finalitzin l’activitat a les
13.00 h (sense menjador) anirà a càrrec dels pares o de la
persona responsable.
Preu de l’activitat:
Activitat sense servei de menjador: 62,70 euros/torn.
Activitat amb servei de menjador: 85,40 euros/torn.

Campus esportius d’estiu
Qui ho pot sol·licitar:
Qualsevol nen o nena que compleixin les condicions d’edat
de cada campus.
Llocs on es fa i edat:
- Campus de gimnàstica rítmica (pavelló Camps Elisis): juliol.
De 4 a 14 anys. Nascuts de l’1 de gener del 1997 al 31 de
desembre del 2006.
- Campus de vòlei (pavelló Pardinyes): 1r torn agost.
De 8 a 14 anys. Nascuts de l’1 de gener del 1997 al 31 de
desembre del 2002.
- Campus d’handbol (pavelló Pardinyes): juliol.
De 8 a 14 anys. Nascuts de l’1 de gener del 1997 al 31 de
desembre del 2002.
- Campus de BTT (Bike Parc de Gardeny): juliol.
De 8 a 14 anys. Nascuts de l’1 de gener del 1997 al 31 de
desembre del 2002.
Horari:
De 10.00 a 14.00 h
Preu de l’activitat:
62,70 euros/torn

Activitats aquàtiques (natació i
aquagym)
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Qui ho pot sol·licitar:
- Natació: qualsevol nen o nena de 3 a 8 anys (nascuts de
l’1 de gener del 2003 al 31 de desembre del 2007).
- Aquagym: qualsevol persona a partir de 18 anys.
Llocs on es fa la natació:
- Piscina Municipal Balàfia: juliol.
- Piscina Municipal Bordeta: juliol i agost.
- Piscina Municipal Cappont: juliol i agost.
- Piscina Municipal Pardinyes: juliol i agost.
- Piscina Municipal Secà: juliol.
Horari natació:
De 12.00 a 13.00 h
Llocs on es fa l’aquagym:
- Piscina Municipal Cappont: juliol i agost.
- Piscina Municipal Secà: juliol i agost.
Horari aquagym:
Cappont: de 19.30 a 20.30 h.
Secà: de 10.00 a 11.00 h.
Preu de l’activitat:
Natació: 26,30 euros/torn.
Aquagym: 32,80 euros/torn.

