
Raqueta (Campus municipal)

Psicomotricitat (Campus municipal)

Bàsquet
Fútbol masculí i femení
Tecnificació porters
Escola multiesportiva
Escacs
Capoeira 
Gimnàstica rítmica i artística
Judo i Aikido
Karate

Pre-matriculació 
Campus municipals
del 22 al 25 de juny 

Organitza:
Regidoria d'Esports

Col·laboren: Clubs i Entitats
Esportives de Xàbia

ESTIU
ESPORTIU



Formalització de la matrícula
Tots/es els usuaris que vulguen matricular-se en els campus d’estiu 
municipals hauran d’agafar cita abans, telefonant al 96 579 20 00 
i després d'acudir a l'oficina situada al Palau Municipal d'Esports 
Miguel Buigues Andrés i seguir els següents passos: 

Pre-Matriculació: 
Del 22 al 25 de juny podran aportar tots els documents pertinents 
per a la pre-matriculació.

Es prioritzarà la conciliació familiar amb l’aportació dels següents 
documents: 

   - Contracte laboral del pare/mare/tutor o alta d’autònom.
   - Contracte laboral del pare/mare/tutor o alta d’autònom.
   - Certificat de família monoparental.
   - Volant d’empadronament a Xàbia.
   - Informe serveis socials.

Llistes definitives: 
El dia 26 de juny s’emiteixen les llistes definitives dels usuaris 
acceptats als campus municipals.

Matriculació oficial: 
Del 26 de juny a l’1 de juliol es podrà pagar la quota i quedar 
definitivament inscrit.

Es recomana abans d'iniciar qualsevol pràctica esportiva que el 
nen/a tinga un reconeixement mèdic que li permetrà 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:
En el moment de la matriculació s'ha de signar la Declaració 
Responsable d'Acceptació 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.

Tarifa
Els Campus Esportius Municipals tenen un cost total 90’72€ per 
una quinzena segons l'actual ordenança de taxes municipals.

El pagament es porta a terme en el moment de matriculació a 
l'oficina d'atenció a l'usuari del Palau Municipal M.B.A. podent triar 
la forma de pagament entre carta de pagament per a abonar en 
entitats financeres associades o carta de pagament per a abonar 
amb targeta bancària en aquesta mateixa instal•lació. 
No s'acceptaran pagaments en efectiu.

Inclou  Camiseta esportiva.

Palau Municipal d’Esports Miguel Buigues Andrés
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Campus municipal Raqueta

El campus té com a objectius fonamentals l'adquisició i 
hàbits de l'ús de diferents tipus de raquetes, així com el 
procés d'ensenyament i aprenentatge dels diferents esports 
com el pàdel, el bàdminton i el tenis de taula (físic, 
psicològic, tècnic-tàctic i estratègic).

Aquest campus es du a terme durant l’època estival, del 6 al 
17 de juliol de 2020, de dilluns a divendres en horari de 16 h 
a 20 h.

Poden inscriure’s:

    - Benjamí 2010/2011 
    - Aleví 2008/2009 
    - Infantil 2006/2007 

Campus municipal
Psicomotricitat
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.

Hi hauran 2 grups:

    - Nascuts en 2014 -  màxim 10 alumnes 
    - Nascuts en 2015 – màxim 10 alumnes 

Aquesta Escola Esportiva Municipal d’Estiu es durà a terme 
del 6 al 17 de juliol, de 9 h fins a 13.30 h.

96 579 20 00 



A més a més, els clubs i entitats esportives locals oferixen les següents activitats
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Activitat Horari Contacte

C. F. La Marina Xàbia

Club d’Escacs Xàbia

C. B. Joventut Xàbia

F. C. Amigos

Club Gimnàstica Rítmica Xàbia

Club Deportivo Montgó (Rítmica)

Club Deportivo Montgó (Artística)

Escuela Multideportiva Xàbia

Tecnificación Porteros Adrián Ortolá

Campus Fútbol Femenino

Club Judo Dojo Do (Judo)

Club Judo Dojo Do (Aikido)

Campus d’Estiu Capoeira

Campus Vacacional de Karate

Summer  Camp 
(Academia Tenis Ferrer)

Juliol i agost 
Dilluns, dimarts, dimecres i dijous: 18 h – 21 h

Juliol i agost
Dilluns a divendres: 9 h – 14 h

Juliol i agost
Dilluns a divendres: 9.30 h – 14 h
Vesprades: 17.30 h – 21 h

Juliol i agost
Dilluns a divendres: 10 h – 13 h

Juliol i Agost
Dilluns a Divendres: 9 h – 14 h

Juliol
Dilluns a divendres: 9 h – 14 h

Agost
Dilluns a divendres: 9 h – 14 h

6 Juliol al 28 d’agost
Dilluns a divendres: 9 h – 14 h

27 Juliol a l‘1 d’agost
Dilluns a divendres: 9 h – 14 h

13 al 17 juliol
Dilluns a divendres: 9 h – 14 h

Juliol
Dimarts i dijous: 19 h – 20 h

Juliol
Dilluns i divendres: 20 h – 22 h
Agost: 
Dilluns, dimecres i divendres: 10 h – 12 h

20-31 juliol
Dilluns a divendres: 9 h – 14 h
Agost
Dilluns a divendres: 9 h – 14 h

Juliol i agost
Dilluns a divendres: 9 h – 14 h

Juliol i agost
Dilluns a dissabte

      675 276 790 (David)

639 704 017 (Valery)
https://clubescacsxabia.wordpress.com

616 17 73 78 (Óscar)
joventutxabiacb@gmail.com

604 13 14 05 (Disa)

www.xabiaritmica.com

cdmontgo@gmail.com

cdmontgo@gmail.com

escuelamultideportivaxabia@gmail.com

escuelamultideportivaxabia@gmail.com

escuelamultideportivaxabia@gmail.com

600 22 55 13 (Toni)
dojodojavea@gmail.com

600 22 55 13 (Toni)
dojodojavea@gmail.com

625 89 48 09 (Víctor)
guaranavm@gmail.com

646 74 83 83 (Geovanny)
washinkaigeoss@gmail.com
www.washinkai.es

96 646 38 17
info@academiatenisferrer.com
www.academiatenisferrer.com

Campus Municipals Horari Contacte

Campus Municipal Raqueta

Campus Municipal Psicomotricitat

Juliol 6 al 17 
De dilluns a divendres: 16 h - 20.30 h

Juliol 6 al 17 
De dilluns a divendres: 9 h - 13.30 h

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

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


