
ESPORTIUEIG 2021

Complex Esportiu de Les Comes

Servei d’Esports d’Igualada

Organitza



TORNS

•• 1r1r-- del 28 de del 28 de junyjuny al 2 de al 2 de julioljuliol

•• 2n2n-- del 5 al 9 de del 5 al 9 de julioljuliol•• 2n2n-- del 5 al 9 de del 5 al 9 de julioljuliol

•• 3r3r-- del 12 al 16 de del 12 al 16 de julioljuliol

•• 4t4t-- del 19 al 23 de del 19 al 23 de julioljuliol

•• 5è5è-- del 26 al 30 de del 26 al 30 de julioljuliol



CATEGORIES

• MINIS: nascuts/des del 2015 al 2016

• PETITS: nascuts/des del 2013 al 2014

• MITJANS: nascuts/des del 2011 al 2012• MITJANS: nascuts/des del 2011 al 2012

• GRANS: nascuts/des del 2007 al 2010



HORARIS I SERVEIS

MATÍ: 9 a 13 h

SERVEI:

• Acollida matí: 8 a 9 h

• NO HI HAURÀ SERVEI D’AUTOBÚS



MESURES COVID-19

PREVENCIÓ
• REQUISITS PER A PARTICIPAR

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

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

Calendari vacunal al dia altament recomanat

• DISTANCIAMENT SOCIAL: 1,5 metres

• RENTAT DE MANS SISTEMÀTIC

• ÚS DE MASCARETES

Obligatòries quan no és possible mantenir la distància d’1,5 m.



PROTOCOL SALUT
• VINCLE AMB L’ATENCIÓ PRIMÀRIA

 En cas d’infant amb patologia sospitosa, seran la família o les 
persones tutores qui el portaran al seu centre de referència

• FULL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE
 Imprescindible portar el 1r dia d’activitat

• LLISTATS D’ASSISTENTS
 Check list activitat Check list activitat

• ACTUACIÓ DAVANT CAS SOSPITÓS



ORGANITZACIÓ
• CREACIÓ DE GRUPS DE CONVIVENCIA

 Grups reduïts: màxim 10 nens/es

• ENTRADES I SORTIDES COMPLEX ESPORTIU LES COMES
 Utilitzarem diferents accessos per evitar aglomeracions

• VIA COMUNICACIÓ FAMÍLIES
 Grups de difusió pares/mares (WhatsApp) per cada grup de 

convivència. 



OBJECTIUS GENERALS
• Aconseguir que els nens/es gaudeixin de l’Esportiueig a partir

d’unes activitats de caire lúdic.

• Afavorir l’autonomia, el creixement i el desenvolupament
personal dels nens/es a partir de noves vivències i
experiències.experiències.

• Potenciar la relació entre participants i monitor/a afavorint les
relacions d’amistat i evitant situacions de discriminació o
marginació.

• Conscienciar a tots els participants la importància de les
mesures de prevenció i higiene contra el covid-19



CONTINGUTS

• Pràctica de diferents jocs i esports de forma 
lúdica i recreativa.

• Rotacions diàries d’esports adaptats al 
protocol PROCICAT.protocol PROCICAT.

• Programació d’activitats per categories.



ACTIVITATS:MINIS
Gimnàs

• Jocs tradicionals, amb pilota, amb globus, joc lliure, circuits...

• Activitats especials: gimcana, miniolimpíades, cursa
d’orientació, guerres d’aigua...

• Jocs preesportius, minibàsquet, hoquei, futbol…

• Piscina lúdica amb activitats aquàtiques dirigides



ACTIVITATS:PETITS-MITJANS-GRANS
Complex Esportiu de Les Comes
NIBÀSQUET

• Jocs amb material alternatiu i bàdminton
• Jocs amb pilota
• Tennis taula
• MinibàsquetOCS AMB GLOBUS I VOLEIBOL
• Futbol• Futbol
• Minihandbol
• Jocs amb globus i voleibolS
• Jocs amb frisbee
• Tennis
• Pitxi i beisbol
• Jocs populars
• Jocs d’agua
• Piscina lúdica amb activitats aquàtiques dirigides
• Altres activitats...i molta diversió



SORTIDES:MINIS,PETITS,MITJANS I GRANS

• De 9 a 13h

• Sortides a altres piscines descobertes de la Comarca
depenent del protocol Procicat.

• En funció del grup, les sortides es duran a terme els
dimarts, dimecres, dijous o divendres.



QUÈ PORTAREM?
• Roba esportiva

• Calçat i mitjons esportius

• Mascareta

UNA PETITA MOTXILLA AMB:

• Esmorzar

• Cantimplora plena d’aigua

• Material de piscina

• Mocadors de paper

TOT MARCAT AMB EL NOM I COGNOMS DEL NEN/A



PISCINA
• Què cal portar?

Banyador, tovallola, xancletes i casquet de bany

• En cap cas portarem material com flotadors, bombolletes,
“manguitos”…

• Aquesta activitat, està controlada pels monitors de
l’Esportiueig, de piscina i pels socorristes



QUÈ NO PORTAREM?
• Joguines

• Joies

• Diners

• Mòbils

• Aparells electrònics

L’organització no es fa responsable de la pèrdua o robatori de 
qualsevol material d’aquesta tipologia.



VALORACIONS: PARTICIPANTS 
I FAMÍLIES

• Al finalitzar l’activitat es passarà una enquesta de satisfacció 
a les famílies.



INFORMACIÓ I CONTACTE
• Oficines del Servei d’Esports de l’Ajuntament d’Igualada
• Telèfon: 938054210
• Horari de 8 a 15 h
• esportiueig2021@gmail.com
• www.esportigualada.cat• www.esportigualada.cat
• www.facebook.com/esportiueig
• www.instagram.com/esportiueig
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