
MONT-ROIG - MIAMI PLATJA

del 28 de juny al 27 d’agost

www.mont-roig.cat

1a setmana del 28 JUNY AL 2 JULIOL
2a setmana del 5 AL 9 DE JULIOL
3a setmana del 12 AL 16 DE JULIOL
4a setmana del 19  AL 23 DE JULIOL
5a setmana del 26 AL 30 DE JULIOL

Les activitats s’executaran seguint el protocol de seguretat 
establert pels organismes competents

JUNY - JULIOL  2021 AGOST 2021
6a setmana del 2  AL 6 D’AGOST
7a setmana del 9 AL 13 D’AGOST
8a setmana del 16 AL 20 D’AGOST 
9a setmana del 23 AL 27 D’AGOST

Servei d’acollidaServei de menjador
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INSCRIPCIONS

PREINSCRIPCIÓ TELEMÀTICA · Del 24 al 31 de maig
A la seu electrònica de Nostreserveis: 
www.nostreserveis.eadministracio.cat  
O bé enviant la sol·licitud degudament signada a:
esportsestiu@nostreserveis.cat 

PREINSCRIPCIÓ PRESENCIAL  · Dies 27 i 28 de maig. Amb cita prèvia

LLISTES D’ADMESOS · 4 de juny
Publicacions de llistes d’admesos als poliesportius municipals

FORMALITZACIÓ · Del 7 al 18 de juny
Per formalitzar la inscripció dels admesos caldrà aportar la documentació
sol·licitada, les autoritzacions signades i efectuar el pagament o entregar 
el comprovant.
Presencial: amb cita prèvia als Poliesportius                                                           
Per correu: esportsestiu@nostreserveis.cat

La sol·licitud d’ajuts/ 
beques es podrà realitzar 

durant aquest període a les 
OMAC o a www.mont-roig.

eadministracio.cat

Inscripcions obertes juliol i 
agost sempre que hi hagi places 

disponibles

Per accedir a les activitats 
esportives infantils es 
tindrà en compte la 

puntuació del barem per 
cada grup d’edat i en cap 

cas l’ordre d’arribada de les 
inscripcions

HORARIS DE LES 
INSCRIPCIONS I 

ATENCIÓ A L’USUARI
De dilluns a dijous 

de 8.00 a 10.00 h als 
poliesportius municipals

1. El fet d’apuntar-se a les activitats implica acceptar la normativa de participació. 2. No s’admetrà cap usuari que no hagi emplenat, signat i 
entregat els documents abans esmentats en els períodes establerts. 3. Un cop fet el pagament de l’activitat només es retornaran els diners en 
cas d’anul·lació de l’activitat per part de l’Àrea d’Esports. 4. És d’obligatori compliment aportar el comprovant de l’ingrés bancari juntament 
amb tots els fulls d’inscripció degudament complimentats. 5. També es podrà efectuar el pagament amb targeta en el moment de formalitzar 
la inscripció. 6. El servei d’acollida només es podrà contractar de manera presencial a les instal·lacions. 7. Baixes: En cas d’estar inscrit/ta a la 
modalitat mensual o setmanal i no poder assistir-hi. NO s’acceptarà cap baixa ni es tornaran els diners, a excepció de motius de força major 
degudament justifi cats amb certifi cat mèdic. 8. La preinscripció es considera una reserva de plaça, per tant, posteriorment no es podran reduir 
els períodes d’inscripció sol·licitats. Sí que es podrà ampliar en cas que encara hi hagi places disponibles. 9. Les inscripcions romandran obertes 
durant el juliol i l’agost sempre que hi hagi places disponibles. 10. Les inscripcions per a les activitats setmanals només es podran fer de dilluns 
a dijous durant l’horari assignat. 11. En cas de no efectuar-se el pagament o no aportar tota la documentació abans d’iniciar l’activitat es perdrà 
la plaça. 12. L’organització es reserva el dret a decidir la continuïtat d’un infant a l’activitat si no respecta les normes bàsiques de comportament. 
13. Cal complir el reglament intern d’ús de les instal·lacions esportives municipals. L’incompliment suposarà la fi nalització de la participació 
a l’activitat. 14. Les persones inscrites que tinguin deutes de qualsevol activitat o programa organitzats/gestionats per l’ENTITAT PÚBLICA EM-
PRESARIAL DE SERVEIS I OBRES no podran inscriure’s ni participar en cap activitat fi ns que regularitzin la seva situació. 15. Es recomana la 
revisió mèdica esportiva abans d’iniciar una activitat de casal d’estiu. 16. Els pares/mares tenen l’obligació de comunicar als responsables si el 
seu nen/a necessita alguna atenció especial o específi ca. 17. Totes les activitats gaudeixen d’assegurança de responsabilitat civil i d’accident. 
18. L’organització es reserva el dret de modifi car la programació, així com d’anul·lar activitats. 

Poliesportiu Mont-roig
C. Aureli Maria Escarré, 3
Tel. 977 837 611

Poliesportiu Miami Platja
C. Badajoz, 4
Tel. 977 170 572

Ofi cines de Nostreservies
Av. Reus 27
Tel. 977 837 229

DOCUMENTACIÓ 
Complimentada i amb les fi rmes que es requereixin
• Butlleta de preinscripció
• Autorització de participació de menors
• Autorització per poder marxar sol/a
• Autorització per recollir a l’infant
• Barem de preinscripció
• Butlleta de preinscripció al menjador
• Declaració jurada de dades mèdiques  
• Full de captació de consentiment de dades i imatge

FOTOCÒPIES 
Cal portar fotocòpies dels documents
• Targeta sanitària
• DNI de la persona que signi l’autorització 

(pare/mare/tutor legal)
• Carnet de vacunacions de l’infant
• Comprovant de l’ingrés bancari



PER ALS MÉS PETITS
ACTIVITATS ESPORTIVES NASCUTS/UDES ENTRE 2015 I 2017 

Jocs tradicionals a l’aire lliure / esports i activitats lúdiques / 
activitats de natura / jocs d’aigua / piscina a Mont-roig / 
reforç escolar / tallers

HORARIS De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h

ACTIVITATS De 9.00 a 13.00 h, als poliesportius de Mont-roig o 
Miami Platja respectivament.

RETIRADA 
ESGLAONADA 13.00 a 14.00 h

PREU 25 € / setmana – 100 € / mes

PER ALS INFANTS I JOVES
ACTIVITATS ESPORTIVES NASCUTS/UDES ENTRE 2006 I 2014 

Jocs tradicionals a l’aire lliure / activitats de natura / jocs i 
esports d’aigua / piscina a Mont-roig, platja a Miami Platja / 
reforç escolar / tallers / esports i activitats lúdiques

HORARIS De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h

ACTIVITATS De 9.00 a 13.00 h, als poliesportius de Mont-roig o 
Miami Platja respectivament.

RETIRADA 
ESGLAONADA 13.00 a 14.00 h

PREU
JULIOL: 35 € setmana – 140 € / mes
AGOST: 30 € setmana – 120 € / mes

Aquestes activitats es podran veure modifi cades en funció de la disponibilitat de la instal·lació i/o de 
les indicacions de les autoritats sanitàries i PROCICAT

Mesures
de seguretat

Dos casals d’estiu individuals, 
el de Mont-roig i el de Miami 
Platja. Els nens i nenes d’un ca-
sal no es barrejaran amb els de 
l’altre, no hi haurà transport en 
autobús i les activitats de cada 
casal seran dins de cada nucli. 

Les entrades i sortides. Els di-
versos grups entraran i sortiran 
de forma esglaonada per portes 
diferents per no mesclar els in-
fants.

Grups de convivència. Els in-
fants s’organitzaran en grups es-
tables (grup bombolla). Aquests 
grups no es barrejaran amb altres 
grups i els monitors seran sempre 
els mateixos per a totes les activi-
tats que faci el grup durant el dia.

Servei de menjador. Hi haurà 
servei de menjador a l’escola 
Mare de Déu de la Roca i a l’es-
cola Joan Miró. Per no moure 
els nens i nenes, ni mesclar els 
grups, s’oferirà el servei de men-
jador als dos nuclis. 

Compliment d’un pla d’higie-
ne i salut. A través d’una persona 
responsable del pla es vetllarà 
pel compliment de la neteja de 
mans de forma periòdica, l’ús de 
mascaretes o l’increment de la 
neteja i desinfecció dels espais i 
materials, entre d’altres mesures 
incloses en les indicacions de les 
autoritats sanitàries i el PROCICAT. 
L’ús de la mascareta és obligatori 
per a majors de 6 anys i recoma-
nable a partir de 3 anys (si no hi 
ha contraindicacions).

SERVEI DE MENJADOR 
Infants nascuts entre 2006 i 2017 
SERVEI DE MENJADOR
Infants nascuts entre 2006 i 2017 

HORARIS: 
De dilluns a divendres, de 14.00 a 15.30 h
LLOC: Escola Joan Miró a Miami Platja 
Escola Mare de Déu de la Roca a Mont-roig.
PREU: Menú nens/es fi xes 6,30 € IVA inclòs.
Menú nen/es eventuals (*) 6,90 € IVA inclòs.

(*) Es considerarà menú eventual quan sigui 
menys de 3 dies a la setmana

• Inscripció mínima de 20 participants. 
Places limitades.

• El menjador és gestionat per l’empresa 
Cuina i Gestió.

• És necessari omplir el full d’inscripció de 
menjador estiu 2021.

• Pagaments, l’assistència i les comunicacions seran 
a través de l’aplicació mòbil: COMOCOMEN.

• Més informació als poliesportius municipals 
• Cal avisar cada dia abans de les 09.30 h que el 

nen/a es quedarà al menjador mitjançant l’App 
COMOCOMEN

OBSERVACIONS:

SERVEI D’ACOLLIDA 
Infants nascuts entre 2006 i 2017 

HORARIS: 
De dilluns a divendres de 8.00 a 9.00 h
LLOC: Al poliesportiu corresponent 
(Miami Platja o Mont-roig).
PREU: 10 € format  ABONAMENT 10 dies

SERVEI D’ACOLLIDA 
Infants nascuts entre 2006 i 2017 

• Inscripció mínima de 5 participants. 
Places limitades a 20 nens/es per nucli.

• EL PAGAMENT NO ES REALITZA PRÈVIAMENT, només 
de forma presencial als poliesportius municipals. 

• No es podrà pagar en efectiu.

OBSERVACIONS:

Places limitades en funció dels grups d’edat i barem.

Places limitades en funció dels grups d’edat i barem.


