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Campus municipals
Inscripció online
(del 24 de maig al 4 de juny)

App Sporttia

Organitza:
Regidoria d'Esports

Col·laboren: Clubs i Entitats
Esportives de Xàbia

Campus municipal: Esport a l’estiu

Formalització de la inscripció

Pràctica de diferents modalitat esportives com el pàdel,
el bàdminton, el tennis de taula i altres disciplines
multiesportives.

La matricula en els campus d’estiu municipals s’haurà de
realitzar a través del portal www.app.sporttia.com o de
l’APP (disponible per a Android i iOS) i seguir els següents
passos:

Aquest campus es du a terme durant l’època estival, del
5 al 16 de juliol de 2021, de dilluns a divendres en horari
de 9 h a 13.30 h.
Poden inscriure’s:
- Prebenjamí 2013/2014
- Benjamí 2011/2012
- Aleví 2009/2010
- Infantil 2007/2008
3 grups de 10 alumnes amb
un monitor/a per grup
Camp Mesquides i
pistes pàdel.

Campus municipal:
Psicomotricitat a l’estiu
L'objectiu de l'Escola de Psicomotricitat és estimular el
joc simbòlic i instrumental per potenciar la funcions
cognitives necessàries per a l'aprenentatge.
Les classes de Psicomotricitat amb els materials i espai
adequats, seran l'eina que possibilite als nens i nenes
moure i experimentar des del seu propi cos, raó
fonamental per al desenvolupament motor, afectiu i
social a través de la imaginació, creativitat i expressió.

1. Accedeix a SPORTTIA.
2. Registra’t o Accedeix com usuari (Dades del
pare/mare/tutor/tutora).
3. Busca el centre ESPORTS XÀBIA.
4. Pestanya ACTIVIDADES : selecciona l’opció INSCRIBIR A
OTRA PERSONA per incorporar les dades de l’alumne).
5. Procedeix a la PRE-MATRICULA (rebràs notificació a
l’email).
6. Una vegada admés, et cridarem i deuràs abonar la quota.

Pre-matriculació online: Del 24 de maig al 4 de juny
Es prioritzarà la conciliació familiar i la situació familiar amb
la presentació dels documents acreditatius (+info 96 579 20 00)

Llistes definitives:
El dia 9 de juny es comunicarà via telefònica o correu
electrònic a les persones admeses en els campus municipals.
Una vegada comunicat, del 10 al 25 de juny es deurà abonar
la quota accedint a la app SPORTTIA, quedant així formalitzada
la inscripció.
Es recomana abans d'iniciar qualsevol pràctica esportiva un
reconeixement mèdic per conèixer el seu estat de salut abans
d'iniciar un programa d'exercici esportiu per garantir que no
hi ha cap tipus de contraindicació mèdica.

Normativa Covid-19:

Aquest campus municipal d’Estiu es durà a terme del 5
al 16 de juliol, de 9 h a 13.30 h.

En el moment de la matriculació s'ha d’acceptar la Declaració
Responsable de la Normativa. Este programa podrà ser variat
per la Regidoria d'Esports sempre que calga, per a fer complir
la normativa vigent respecte a la COVID-19.

Poden inscriure’s:

Pla de contingència COVID-19:

- Nascuts en 2015
- Nascuts en 2016
- Nascuts en 2017
2 grups de 10 alumnes
amb un monitor/a
per grup.
Palau Municipal
d’Esports M.B.A.

https://www.ajxabia.com/ver/1242/instalaciones.html

Tarifa
Els Campus Esportius Municipals tenen un cost de 70€ per
una quinzena segons l'actual ordenança de taxes municipals.

Inclou

Samarreta esportiva i assegurança.

Palau Municipal d’Esports Miguel Buigues Andrés

96 579 20 00
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Horari

Contacte

Campus Municipal Raqueta

Juliol 5 al 16
De dilluns a divendres: 9 h - 13.30 h

En horari d’atenció públic 96 579 20 00
info.esports@ajxabia.com

Campus Municipal Psicomotricitat

Juliol 5 al 16
De dilluns a divendres: 9 h - 13.30 h

En horari d’atenció públic 96 579 20 00
info.esports@ajxabia.com

A més a més, els clubs i entitats esportives locals oferixen les següents activitats
X Escuela de verano de fútbol
Penya la Marina
675 27 67 90

Escuela Multideportiva Xàbia
620 306 754
escuelamultideportivaxabia.com

Campus de verano
F. C. Amigos
604 13 14 05 (Disa)

Campus de verano
Club Bàsquet Joventut Xàbia
616 17 73 78 (Óscar)

Campus de verano Artística
CD Montgó
620 615 123

Surfcamp
658 900 807
www.leclercqsurf.com

Tecnificación básquet
Oscar Mayordomo
616 17 73 78 (Óscar)

Campus de verano Rítmica
CD Montgó
620 615 123

II Karate Campus de verano
Contacto: 646 748 383
Contact: 693 020 512
www.washinkai.es

XXV Liga Interescolar
Club Náutico Jávea
deportes@cnjavea.net
www.cnjavea.net

Escuela de verano del club
Gimnàstica Rítmica Xàbia
620 482 478
www.xabiaritmica.com
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