
INSCRIPCIÓ A LES ACTIVITATS D’ESTIU:

Núm._______
Nom i cognoms del/ de la menor:
............................................................................................
Edat:..............Data de naixement: ......................................
Últim curs realitzat: .............................................................
Adreça i població: ............................................................... 

            
             CUCA I ESPORTS  2014   
             CAMPUS D’ESTIU MULTIESPORTS
             CAMPUS D’ESTIU DE BÀSQUET
             CAMPUS D’ESTIU DE TENNIS TAULA
          
AUTORITZACIÓ A PARTICIPAR EN LES ACTIVITATS 
D’ESTIU:
Nom i cognoms del/de la pare/mare/tutor/a:
............................................................................................ 
DNI: ..........................Telèfons de contacte: .......................
Correu electrònic: ............................................................... 
El meu fill o la meva filla marxarà:
             Sol
             Acompanyat per:....................................................
Dono el consentiment perquè el meu fill/filla sigui fotografiat/
da mentre participa a les activitats d’estiu i perquè aquestes 
imatges siguin publicades a les xarxes socials i  webs de 
l’Ajuntament d’Ulldecona,  i la Fundació Ulldecona.                
            Sí           No
Dono l’autorització perquè el meu fill/filla participi en les diferents 
sortides programades en les activitats d’estiu (excursions, sorti-
des a la piscina, etc.).   Sí No
Dono el consentiment perquè el meu fill/filla, en cas de sofrir 
algun tipus d’incident derivat de la realització de l’activitat, 
sigui traslladat/ada amb cotxe particular al Centre d’Atenció 
Primària.
            Sí           No

Ulldecona, ...... de ...................... de 2014
Signatura del/de la pare/mare/tutor/a

LLOC D’INSCRIPCIÓ: Punt d’Informació Juvenil(al poli)
PERÍODE D’INSCRIPCIÓ: del 29 de maig fins al 13 de juny.                                    
HORARI: de 9.00h a 13.00h i de 15.15h a 19.30h de dilluns 
a divendres
CAL PRESENTAR: 

• Tríptic emplenat.
• Fitxa de salut.
• Fotocòpia de la targeta sanitària.
• Pagament en efectiu.

Un any més, l’Ajuntament d’Ulldecona i la Fundació Ulldecona us 
oferim un seguit d’activitats per als vostres fills i filles durant el mes 
de juliol:                                       

Les activitats d’estiu Cuca i esports es portaran a terme de l’1 al 31 de 
juliol de dilluns a divendres, de 9.30h a 13.00h.

L’inici de les activitats serà el 1 de juliol. Aquest dia tots i totes les 
participants s’han de presentar a les 9.30h a les instal·lacions de 
l’Escola Ramón y Cajal. Allí es dividiran en grups segons el curs 
escolar, i els monitors i monitores els acompanyaran a les activitats 
corresponents.

Cada participant realitzarà tres activitats al llarg del matí, que seran les 
següents:

CUCA I ESPORTS

D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades 
de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals seran recollides, incorpora-
des i tractades en un fitxer automatitzat amb l’objectiu de poder oferir-vos els nostres serveis. 
Així mateix, us informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició de les vostres dades de caràcter personal, enviant escrit a pijulldecona@ulldecona.cat.

Curs/Típus 
d’activitats Esportives Tallers Sortides Altres 

Activitats
3r
4t
5è
6è

Waterpolo /            
Atletisme / Tennis / 

Hoquei herba /
Tir amb arc / 

Aeròbic / Futbol 
flag / Tennis taula 
/Korfball / Golf / 

Pàdel

Informàtica /    
Cuina / Màgia / 
Taller Matemàti-

ques / Manualitats 
Sant Fermí /

Tallers Científics/
Lectura 

Ermita / Piscina 
/ Sortida en 

bicicleta / Oficis 
d’Ulldecona /Bon 

àrea
sortida amb 

patinets / Excursió 
Deltaventur

Festa final /   Jocs 
d’aigua / Gimcana 

/ Concurs de 
fotografia / Jocs / 
Cinema / Teatre /

Xerrades 

2n Waterpolo /
Atletisme / Judo 
/ Beisbol / Futbol 
/ Hoquei herba / 

Tennis taula/ Bàs-
quet / Ultimate

aeròbic / patinet

Manualitats / 
Anglès / Màgia / 
Taller matemàti-

ques/ Cuina / Sant 
Fermí/ Tallers 

científics /Lectura/
Reforç escolar

Excursió/
Pàdel/

Piscina/
Biblioteca/

Visita comerç local

Festa final / 
Jocs d’aigua / 

Gimcana / Bicicròs 
/ Jocs / Cinema / 

Xerrades 

1r Waterpolo/ Atle-
tisme / Beisbol/ 
Futbol /  Hoquei 
herba/    Bàsquet 

/Tennis   taula/ 
Ultimate/ Aeròbic/

Patinet

Manualitats/ 
Anglès/ Màgia / 
Taller matemàti-

ques/ Cuina / Sant 
Fermí/ Tallers 

científics/ Lectura/
Reforç escolar

Excursió/
Pàdel/

Piscina/
Biblioteca/

Visita comerç local

Festa final/ Jocs 
d’aigua / Gimcana 
/ Bicicròs / Cinema 
/ Jocs / Xerrades 

P5 Futbol sala / 
Bàsquet / Bitlles 
/ Jocs / Ultimate / 
Hoquei / Circuits 

d’habilitats

Manualitats / 
Anglès / Màgia 

/ Cuina / Taller ma-
temàtiques/ Sant 
Fermí / Música/

Tallers científics /
Lectura

Bassa del Montsià/ 
Passejada amb 

ponys/
Piscina/ Biblioteca/ 

Lúdik/
Visita comerç local

Festa final/ Jocs 
d’aigua/ Gimcana / 

Bicicròs/
Cinema / Jocs / 

Xerrades 

P3-P4 Psicomotricitat i 
Iniciació esportiva 
(bàsquet, futbol, 

jocs,
activitats musicals

Manualitats / 
Anglès / Màgia / 
Cuina / Cançons 

/ Sant Fermí /   
Música/ Juguem a 

científics/ 

Pavelló
Biblioteca

Lúdik
Oficis

Festa final / 
Bicicròs / Jocs 

Aquàtics / Espec-
tacle de màgia / 
Representacions 

de teatre

El dia 26 de juny a les 19.00 h hi haurà una reunió a l’Institut Manuel 
Sales i Ferré per tal d’explicar-vos el funcionament de les diferents 
activitats.
DATES: de l’ 1 al 31 de juliol
HORARI: de dilluns a divendres, de 9.30 h a 13.00 h
CURSOS DELS/DE LES PARTICIPANTS: des de P3 fins a 6è de 
Primària
PREU: 75€ (0,90€/hora). També podeu fer la inscripció mig mes: 45€
LLOC: Escola Ramón y Cajal
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CAMPUS D’ESTIU MULTIESPORT
La Regidoria d’Esports de l’Ajuntament d’Ulldecona organitza un any més el 
Campus Multiesport per a nens i nenes d’entre 6 i 14 anys. Els esports que 
treballarem en aquest campus seran, entre altres: Handball, Colpbol,Football 
Flag,Ultimate, Floorball, Cursa d’Orientació i Jocs Aquàtics; amb l’objectiu de 
promocionar l’esport des de la base, des de el besant del lleure, fomentant la 
convivència, l’esperit de col·laboració i el companyerisme.

Del 21 al 31 de juliol  
Edat: de 6 a 14 anys
Preu: 50€ (5€ dte. carnet jove faldut / 5€ dte. 
Participants EEM 13-14 / descomptes no acumulables)
Lloc: Instal·lacions esportives municipals 
(confirmades en l’horari de cada alumne).
Horari: de 16.00h a 19.00h
Més info: www.esportsulldecona.com

LLOCS I PERÍODES D’INSCRIPCIÓ:
Punt d’informació juvenil:
Del  29 de maig al 15 de juliol de 2014
De dilluns a divendres de 9.00h a 13.00h i de 15.15h a 19.30h
Pavelló d’esports:
Del  29 de maig al 15 de juliol de 2014
De dilluns a divendres de 9.00h a 13.00h i de 16.00h a 20.00h

CAMPUS D’ESTIU DE BÀSQUET
La Regidoria d’Esports de l’Ajuntament d’Ulldecona organitza un any més el 
Campus de Bàsquet, que pretén acostar el món del bàsquet als nens i nenes 
de 7 a 18 anys. Així, s’intenta que els més petits, a través dels entrenaments 
i els jocs, millorin tècnicament tot passant-s’ho d’allò més bé. Per als més 
grans es busca la millora tècnica sense oblidar que això no està renyit amb 
gaudir al màxim de l’estiu. 

Del 7 al 18 de juliol  Edat: de 7 a 18 anys
Preu: 50€ (5€ dte. carnet jove faldut / 5€ dte. 
Participants EEM 13-14 / descomptes no acumulables)
Lloc: Pavelló d’Esports 
Horari: de 16.00h a 19.00h
Més info: www.esportsulldecona.com 

LLOCS I PERÍODES D’INSCRIPCIÓ:
Pavelló d’esports:
Del  29 de maig al  2 de juliol de 2014
De dilluns a divendres de 9.00h a 13.00h i de 16.00h a 20.00h
 
CAMPUS ESTIU TENNIS TAULA
La Regidoria d’Esports de l’Ajuntament d’Ulldecona, juntament amb la Secció 
de Tennis de Taula del Club Joventut Ulldecona, realitzarà per segon cop 
un Campus específic de Tennis de Taula destinat als jugadors/es del Club i 
de les Escoles Esportives Municipals que estiguin interessats en millorar la 
tècnica d’aquest esport.

Del 21 al 26 de juliol
Edat: a partir de 8 anys.
Preu: 40€  Preu socis Club Joventut: 30€
Lloc: Edifici Municipal d’Esports.
Horari: de 17.00h a 19.30h
Més info: www.esportsulldecona.com 
tennisdetaulaulldecona.blogspot.com.es
Més informació al díptic que trobareu a l’Edifici d’Esports (en breu) 
                                       
LLOCS I PERÍODES D’INSCRIPCIÓ:
Edifici municipal d’esports:
Del  29 de maig al 11 de juliol de 2014
Dimarts i dijous de 18.00h a 20.00h



Activitats
d’estiu

CUCA I ESPORTS 
CAMPUS ESTIU MULTIESPORTS 

CAMPUS ESTIU BÀSQUET
CAMPUS ESTIU TENNIS TAULA

ALTRES ACTIVITATS

2014

ORGANITZA:

COL·LABORA:

PATROCINA:

MÉS INFORMACIÓ
PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL :   

 c/ Vivent Aubà, 13 (Al costat del poli)   977 573 348   
pijulldecona@ulldecona.cat

PERÍODE D’INSCRIPCIÓ:
del 29 de maig fins al 13 de juny

HORARI: de 9.00 h a 13.00 h i de 15.15 h a 19.30 h 
de dilluns a divendres.

DEL 9 AL 19 JUNY:
Les activitats durant els dies en què els xiquets i xiquetes 
només tenen classe al matí es portaran a terme del  9 al 
19 de juny, de dilluns a divendres de 16.00h a 19.00h al 
Centre Obert Lúdik.
Els/les participants hauran d’abonar 2€ cada tarda que 
es pagaran al moment de la inscripció. La inscripció es 
realitzarà al Centre Obert del 29 de maig al 6 de juny 
mitjançant els fulls d’inscripció que es facilitaran als in-
teressats al mateix Centre. Les edats dels participants 
seran des de P3 fins a 6è de primària.
Cada tarda els/les participants podran gaudir d’una esto-
na de joc lliure (sota la vigilància de monitors i monitores 
especialitzades). Després es deixarà mitja hora per a 
berenar i posteriorment, dirigits pels/per les professio-
nals, faran una activitat com ara esports, jocs tradicio-
nals, jocs cooperatius, expressió corporal, psicomotrici-
tat, manualitats, disfresses, etc., sempre adaptant-se a 
les edats dels/de les participants. 
El 19 de juny tindrà lloc una festa final

DEL 1 AL 30 DE JULIOL:
El Centre Obert Lúdik obrirà de l’1 al 30 de juliol de 
16.00 h a 19.00 h per a totes les persones que desitgin 
utilitzar el servei. El preu serà de 2€ per a tothom. No cal 
inscripció prèvia.
Durant aquestes tres hores els xiquets i xiquetes realitza-
ran diverses activitats com són: tallers de manualitats, ac-
tivitats d’estiu, jocs d’exterior, tallers de música, tallers de 
contes, taller de cuina i moltes altres sorpreses. 

ALTRES ACTIVITATS
JUNY I JULIOL

659 586 420

977 573 290


