
Poliesportiu Can Guerxo. 07817 Sant Jordi de ses Salines.     poliesportiu@santjosep.org   tel. 971 308 286

Piscina municipal de Sant Josep. 07830 Sant Josep de sa Talaia.     piscina@santjosep.org   tel. 971 801 504

Esports

OBJECTIUS

 Consolidar un coneixement i autonomia en l’esport que es realitzi.
 Fomentar el benestar i la bona alimentació.
 Realitzar cada esport específic de manera correcta així com conèixer cada un dels seus termes.
 Potenciar el coneixement de la Reserva Natural de ses Salines.
 Prendre coneixement de la importància de preservar el medi ambient.
 Treballar en equip aprenent a col·laborar.

Els esports que es realitzaran seran:
 catamarà
 vela lleugera (Optimist/Laser)
 surf de rem
 caic

Els dies en condicions meteorològiques adverses es practicaran voleibol de platja i pales.

Sempre hi haurà una motivació del monitor cap a l’alumne quant al foment de l’esport,  i  es realitzarà una
avaluació continua de l’alumne mitjançant la seua pràctica.

Programació

El projecte es realitzarà de dilluns a divendres de 09:00 h a 14:00 h els mesos de juliol i agost a la platja de ses
Salines, per a alumnes entre 10 i 17 anys. Les inscripcions es podran fer per quinzenes o mesos complets.

L’entrada a l’activitat es realitzarà de 09:00 h a 09:15 h, i la recollida, de 13:45 h a 14:00 h. A mitjan matí es farà
un petit descans de 20 minuts per esmorzar.

Els alumnes es dividiran en 3 grups de 7 alumnes per monitor. Algunes activitats es faran en conjunt, com
poden  ser  excursions  en  caiac o  surf  de  rem.  Les  activitats  poden  variar  en  funció  de  les  condicions
meteorològiques.

El primer dia de cada torn es farà una presentació de l’escola i normes de seguretat a complir.

Les places estan limitades a 20 alumnes per quinzena.

Preus

Empadronats al municipi No empadronats

15 dies 85 € 110 €

1 mes 135 € 170 €

2 mesos 235 € 285 €

Inscripcions 

 A partir del dia 15 de juny a les 08:00 h en el següent enllaç:

o https://docs.google.com/forms/d/  
1O3n9ntLdXlPTEM05SJDOFQpPXgTu4eRZ07nxDVvsWiM/edit?usp=sharing

Pagaments

o Només amb targeta bancaria

Una vegada confirmada la plaça, el pagament es realitzarà presencialment a l’Ajuntament de Sant Josep amb 
cita prèvia, en el tres dies hàbils posteriors a la confirmació.
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