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1) INTRODUCCIÓ
Des de l'Ajuntament de Borriana estem treballant fa anys per impulsar els
programes esportius per als xiquets i xiquetes en edat escolar. Fruit d'aquest interès,
per mitjà del Servei d'Esports, naix el Pla de Promoció de l'Activitat Física i l'Esport en
Edat Escolar, pla PATI, en col∙laboració amb els centres educatius de la ciutat, els
clubs esportius locals i algunes empreses locals.
Com a part d'aquest Pla es va crear el Campus Multiesportiu i d’Hàbits
Saludables. Es tracta d'oferir als escolars de primària i tota la ESO, l'oportunitat de
viure un estiu més actiu perquè al mateix temps puguen conèixer diferents
modalitats esportives que poden practicar en la nostra ciutat. És una activitat
pensada per als xiquets, les xiquetes i joves on ells seran els protagonistes de totes
les activitats.
Però la intenció del Servei d'Esports és anar més enllà de la pràctica d'activitat
física com a element recreatiu o d'aprenentatge esportiu. Donada la situació en la
qual ens trobem respecte a l'obesitat infantil, ens plantegem fer un pas més i
aprofitar aquestes activitats per a conscienciar tant als escolars com a les seues
famílies, de la importància tant de la pràctica regular d'activitat física, com d'uns
hàbits alimentosos saludables. Per açò, aprofitarem aquesta activitat per a dur a
terme uns esmorzars saludables.
Tot i açò, i sent fidels al programa d'Escola de l'Esquena que hem implementat
des de fa uns anys en totes les nostres escoles esportives, i novament en col∙laboració
amb especialistes en fisioteràpia i osteopatía, realitzarem un estudi funcional de la
columna a tots els xiquets i xiquetes participants en aquestes Jornades
Multiesportivess, a més un estudi de la seua salut bucodental i un estudi podològic,
perquè els pares tinguen una completa informació sobre la salut dels seus fills i filles.
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Hem organitzat aquestes Jornades amb la col∙laboració amb una sèrie de clubs
esportius locals que projecte després de projecte estan formant part de les activitats
proposades per aquest Ajuntament a la ciutadania. La seua implicació i la dels seus
monitors titulats fan possible que puguem oferir aquest Campus a uns preus molt
econòmics i completament accessibles per a totes les famílies on els participants
podran gaudir de l'experiència d'activitats com el futbol, futbol‐sala, el bàsquet,
l'hoquei, l'atletisme, el tir amb arc, la natació, handbol, el softbol, jocs tradicionals,
activitats nàutiques, etc.
Però a més, sent conscients que encara fins i tot aquest preu puga ser obstacle
per a certes famílies amb recursos econòmics molt reduïts, des de l'Ajuntament
mantenim els descomptes aplicables a les famílies en situació de desocupació, per
tant, aquelles que tinguen a un dels seus membres en aquesta situació, únicament
pagaran la meitat del preu del Campus, i els qui tinguen als dos membres de la família
en situació de desocupació podran participar de forma gratuïta.
Agraint finalment la implicació i l'esforç en aquest projecte, tant de la
Regidoria d'esports com dels clubs esportius i de les empreses que aportaran els seus
productes i serveis, confiem que aquesta nova activitat s'adapte a les necessitats dels
xiquets, xiquetes, joves i famílies per a aquest període vacacional.
2) OBJECTIUS GENERALS CAMPUS MULTIESPORTIU I D’HÀBITS SALUDABLES
A l'hora de programar el V Campus Multiesportiu i d’ hàbits saludables, des
del SME ens plantegem els següents objectius generals:
 Promoure la pràctica esportiva entre els nostres escolars.
 Oferir una alternativa d'oci actiu durant les festes.
 Inculcar als nostres joves valors i hàbits saludables.
 Promoure la pràctica esportiva com a mitjà educador, socialitzador i
recreatiu.
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3) PÚBLIC
El Campus Multiesportiu i d'hàbits Saludables s'adrecen a tot l'alumnat que
estiga cursant l'etapa de primària i ESO, als centres educatius de la nostra localitat.
Els grups queden establits segons l'any de naixement dels participants,
quedant de la següent manera:
 Grup 1‐2: Participants nascuts l'any 2011 i 2010.
 Grup 3‐4: Participants nascuts l'any 2009 i 2008.
 Grup 5‐6: Participants nascuts l'any 2007 i 2006.
 Grup 7: Participants nascuts l'any 2005, 2004, 2003 i 2002.

4) TEMPORALITZACIÓ I HORARI
El Campus Multiesportiu i d’hàbits saludables es dura a terme durant les
vacances d’estiu.
El campus aquesta establi’t en dos torns:
 El primer torn donarà començament el 25 de juny i finalitzarà el 6 de
juliol. Constarà d’un total de dues setmanes.
 El segon torn donarà començament el 9 de juliol i finalitzarà el 27 de juliol.
Constarà d’un total de tres setmanes.

El horari del Campus será de 9:00h a 13:00h de dilluns a divendres.
5) PERÍODE D’ INSCRIPCIÓ
Les persones interessades a participar en aquesta edició tindran des del 28 de
maig fins al 9 de juny per a presentar el formulari de preinscripció a les oficines del SME.
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6) PLACES VACANTS
Per al Campus Multiesportiu i d'hàbits saludables es crearan un total de 100
places:
 25 places per als xiquets i xiquetes nascuts en els anys 2011‐2010.
 25 places per als xiquets i xiquetes nascuts en els anys 2009‐2008.
 25 places per als xiquets i xiquetes nascuts en els anys 2007‐2006
 25 places per als xiquets i xiquetes nascuts en els anys 2005‐2002.

7) CRITERIS DE PUNTUACIÓ PER A L’ASSIGNACIÓ DE PLACES.
En haver‐hi una limitació de places per a participar en el V Campus
Multiesportiu i d'hàbits saludables, els criteris de puntuació a seguir són els següents:
 En primer lloc es tindrà en compte la puntuació dels participants que
tenen la condició de SOCIS CLUB SME.
 En segon lloc es tindrà en compte la puntuació dels participants que
tenen la condició de NO SOCIS CLUB SME.

7.1) SOCIS CLUB SME
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CRITERIS DE PUNTUACIÓ
 Haver participat en Jornades de

PUNTS
2 punts

Nadal 2017
 Haver participat en Jornades de

2 punts

Pasqua 2018
 Haver participat en Campus

1,5 punts/torn

Estiu 2017
 Tenir un germà que haja

0,5 punts

participat en qualsevol i que
també es matricule en aquesta
edició.
 Lletra ordenadora (del tercer

L

trimestre)

7.2) NO SOCIS CLUB SME
CRITERIS DE PUNTUACIÓ
 Haver participat en Jornades de

PUNTS
2 punts

Nadal 2017
 Haver participat en Jornades de

2 punts

Pasqua 2018
 Haver participat en Campus

1,5 punts/torn

Estiu 2017
 Tenir un germà que haja

0,5 punts

participat en qualsevol i que
també es matricule en aquesta
edició.
 Lletra ordenadora (del tercer

L

trimestre)
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8) PUBLICACIÓ DE LLISTES I PERÍODE DE MATRICULACIÓ
Les llistes de les persones admeses en els grups creats es faran públiques el 12
de juny, en el tauler d'anuncis de la piscina municipal i en el web del SME.
Una vegada publicades, caldrà formalitzar la matriculació fins al dia 16 de
juny a les 20 hores.

9) PREU
 El preu del V Campus Multiesportiu i d'Hàbits Saludables 2018 és el
següent:
TORNS CAMPUS MULTIESPORTIU I

PREU

D’ HÀBITS SALUDABLES
 Torn I (25 juny – 6 juliol)

96€

 Torn II (9 juliol‐ 27 juliol)

144€

 Per a socis SME:
TORNS CAMPUS MULTIESPORTIU I

PREU

D’ HÀBITS SALUDABLES
 Torn I (25 juny – 6 juliol)

48€

 Torn II (9 juliol‐ 27 juliol)

72€

I, si ets soci del Club SME, podràs beneficiar‐te dels descomptes:
 Oci Actiu 1: 50% si hi ha 1 membre en situació de desocupació.
 Oci Actiu 2: 100% si hi ha 2 membres en situació de desocupació.
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TORNS CAMPUS MULTIESPORTIU I
D’ HÀBITS SALUDABLES

PREU
Torn I

Torn II

 Oci actiu 1

24€

36€

 Oci actiu 2

0€

0€
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10) ACTIVITATS CAMPUS MULTIESPORTIU

Grups 1‐2
Anys 2011‐

ESPORTS‐ JOCS‐ACTIVITATS
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

•Jocs coordinació
oculomanual (bsk) I
• Jocs coordinació
oculo‐pèdica (F.Sala) I
•Jocs control i
consciència corporal I
(esquema
corporal/lateralitat)

•Vela
• Caiac pol
•Piragüisme/

•Jocs aquàtics
I(de
familiarització
amb l’aigua+
Desplaçaments
verticals)
•Ritmes I (jocs
rítmics)
•Jocs populars I

•Atletisme I
•Jocs del món I
•Jocs (Futbol) I
•Taller de
creativitat I
(organitzador de

• Jocs de pati i
carrer I
• Piscina lliure

2010
1 setmana

pàdel surf

llapis)

2 setmana

• Jocs coordinació
oculo‐pèdica (F.Sala) II
•Jocs de pista dividida
(Goba) I
•Jocs control i
consciència corporal II
(jocs sensorials)

• Jocs recreatius I
(càmping)
•Jocs de platja I

•Jocs aquàtics II
(de
Desplaçaments
verticals + ventral
global+ treball
d'autonomia)
•Balls moderns I
(coreografies)
•Jocs recreatius I

•Jocs
cooperatius I
•Jocs (Futbol) II
•Atletisme II
•Taller hort urbà I

3 setmana

• Jocs coordinació
oculo‐pèdica (F.Sala) III
•Jocs coordinació
oculomanual (bsk) II
• Jocs locomoció I
(desplaçaments/salts)

•Vela
• Caiac pol
•Piragüisme/

•Jocs aquàtics III
(de
Desplaçaments
amb propulsió de
braços i cames +
treball
d'autonomia+
salts).
•Ritmes II (jocs
rítmics)
• Jocs de

•Atletisme III
•Jocs del món II
•Jocs (Futbol) III
•Taller de
creativitat II
(escultura)

• Jocs de pati i
carrer II
• Piscina lliure

• Jocs
cooperatius II
Jocs (Futbol) IV
•Atletisme IV
•Taller hort urbà
II

•Natació II
(desplaçaments
global ventral +
respiració + dorsal
de forma global)

pàdel surf

•Natació I
(Desplaçaments
amb propulsió de
braços i cames +
treball
d'autonomia).
• Piscina lliure

persecució I
4 setmana

•Jocs espacialitat/
temporalitat I
• Jocs coordinació
oculo‐pèdica (F.Sala) IV
•Jocs control i
consciència corporal III
(respiració i relaxació).

• Jocs recreatius II
(càmping)
•Jocs de platja II

•Jocs aquàtics IV
(de
desplaçaments
global ventral +
respiració + dorsal
de forma global)
• Balls moderns II
(coreografies)
•Jocs
•Expressió

• Piscina lliure

Corporal I
5 setmana

Mini‐competició (bkt‐
F.S.‐handbol)
•Joc de l’oca

•Vela
• Caiac pol
•Piragüisme/
pàdel surf

• castell d’aigua
• Jornada Esport
adaptat

•Mini olimpíada
Jocs atlètics
•Festa de l’aigua

• Piscina lliure
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Grups 3‐4
Anys 2009‐

ESPORTS‐ JOCS‐ACTIVITATS
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

•Bàdminton I
•Futbol sala I
•E. alternatius:
Kin ball

•Vela
• Caiac pol
•Piragüisme/

•Jocs aquàtics I
(de desplaçaments
globals en formes
jugades amb i sense
material)
•Jocs invasió I
• Ritmes I (Jocs

DIJOUS

DIVENDRES

2008
1 setmana

pàdel surf

rítmics)
2 setmana

•Floorball I
•Bàsquet I
• Bàdminton II

•Jocs recreatius II
(Càmping )
•Jocs de platja I

•Jocs aquàtics II
(de desplaçaments
globals amb i sense
material+ respiració
general)
• Jocs de pista
dividida I
(raquetes)
• Colpbol I

•Jocs cooperació‐
oposició I
•Atletisme I
•Futbol I
•Taller de
creativitat I
(organitzador de
llapis)

• Jocs de pati i
carrer I
• Piscina lliure

•Atletisme II
• Esport
alternatiu:
Artzikirol
•Jocs del món I
•Taller hort urbà I

•Natació I
(desplaçaments
globals amb i sense
material+ respiració
genera+
desplaçaments de
peus de diferents
estils amb material)
• Piscina lliure

3 setmana

•Bàsquet II
•Futbol sala II
• Bàdminton III

•Vela
• Caiac pol
•Piragüisme/
pàdel surf

•Jocs aquàtics III
(de habilitats:
llançaments,
recepcions i jocs de
bussejar)
•Jocs de punteria I
• Ritmes II (Jocs

•Jocs cooperació‐
oposició II
•Atletisme III
•Futbol II
•Taller de
creativitat II
(escultura)

• Jocs de pati i
carrer II
• Piscina lliure

•Jocs aquàtics IV
(desplaçaments en
formes jugades de
crol i esquena)
• Jocs populars I
• Colpbol II

•Atletisme IV
• Joc alternatiu:
tocata.
• Jocs del món II
•Taller hort urbà I

•Natació II
(iniciació a la braça)
• Piscina lliure

• castell d’aigua
• Jornada Esport
adaptat

•Mini olimpíada
Jocs atlètics
•Festa de l’aigua

• Piscina lliure

rítmics)
4 setmana

• Bàdminton IV
• Floorball II
•Raspall

•Jocs recreatius II
(Càmping )
•Jocs de platja II

5 setmana

• Mini‐
competició
esports
modificats
•Joc de l’oca

•Vela
• Caiac pol
•Piragüisme/
pàdel surf
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Grups 5‐6
Anys 2007‐2006

ESPORTS‐ JOCS‐ACTIVITATS
DILLUNS

1 setmana

DIMARTS

•Futbol sala I
•Esport alternatiu:
pinfuvote
•Bàdminton II

•Futbol Sala II/
bàsquet II
•Bàdminton III
•Esport alternatiu:
Ultimate

DIVENDRES

•Colpbol
•Karate I
•Natació I
(tècnica de crol)

•Jocs de camp i bat
•Orientació
•Atletisme I
•Taller hort urbà I

•Natació II
(tècnica de crol +
iniciació a la
tècnica
d’esquena)
• Piscina lliure

•Vela
• Caiac pol
•Piragüisme/ pàdel
surf

•Jocs populars I
•Malabars
I/patinatge I
•Natació III
(Tècnica

•Raquetes I
•Atletisme II
•Futbol
•Taller creativitat
(Organitzador de
llapis)

• Jocs de pati i
carrer II
• Piscina lliure

• Jocs de camp i
bat II
•Orientació II
•Atletisme III
•Taller hort urbà III

Natació V
(tècnica de braça)
• Piscina lliure

• Raquetes II
•Atletisme II
•Futbol
•Taller de
creativitat (clauers)

• Jocs de pati i
carrer II
• Piscina lliure

•Gymkana olímpica
atlètica
•Festa de l’aigua
•De NitSME

• Piscina lliure

d’esquena)
3 setmana

DIJOUS

• Caminada
•Jocs de platja I
•Bàsquet I
•Bàdminton I
•Esport alternatiu:
Balonkorf

2 setmana

DIMECRES

• Caminada
•Jocs de platja I

• Hoquei
• Karate II
•Natació IV
(Tècnica
d’esquena +
iniciació a la
braça)

4 setmana

• Futbol sala III/
bàsquet III.
• Esport
alternatiu: kickball
• Bàdminton IV

•Vela
• Caiac pol
•Piragüisme/ pàdel
surf

• Jocs populars II
• Malabars II/
patinatge II
•Natació VI
(treball de
tècnica d’estils
amb el treball
dels diferents
eixos corporals:
rolido + viratges)

5 setmana

•Mini‐ competició
esports
modificats/ del
món.
•Joc de l’oca

• Eixida en
bicicleta
(ruta)

• Jornada Esport
adaptat
• castell d’aigua
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Grups 7
Anys 2005‐2002

ESPORTS‐ JOCS‐ACTIVITATS
DILLUNS

DIMARTS
• Caminada
•Jocs de platja I

1 setmana
•Futbol sala I
•Judo
•Bàdminton I

DIMECRES
•Karate I
•Hoquei I
•Natació I
(tècnica de crol)

DIJOUS
•Tir amb arc I
•Futbol I
•Atletisme I
•Taller hort I

DIVENDRES
•Natació II
(tècnica de crol +
iniciació a la
tècnica
d’esquena)
• Piscina lliure

2 setmana

•Bàsquet I
• voleibol I
•Bàdminton II

•Vela
•Caiac pol
•Piragüisme/ pàdel
surf

3 setmana

•Futbol Sala II /
bàsquet II
• Bàdminton III
Esport alternatiu:
Tchoukball

• Caminada
•Jocs de platja I

•Pilota
valenciana I
•Malabars
I/Patinatge I
•Natació III
(Tècnica

•Tir amb arc II
•Atletisme II
•Orientació I
•Taller creativitat
(Organitzador de
llapis)

• Jocs de pati i
carrer II
• Piscina lliure

Tir amb arc II
•Iniciació al rugby
•Atletisme III
•Taller hort III

Natació V
(tècnica de braça)

•Tir amb arc IV
•Atletisme IV
•Softball
•Taller de
creativitat (clauers)

• Jocs de pati i
carrer II
• Piscina lliure

•Gymkana olímpica
atlètica.
•Festa de l’aigua
• De NitSME

• Piscina lliure

d’esquena)
• Karate II
•Hoquei II
•Natació IV
(Tècnica

• Piscina lliure

d’esquena +
iniciació a la
braça)

4 setmana

•Futbol sala III/
Bàsquet III
• voleibol II
•Bàdminton IV

•Vela
• Caiac pol
•Piragüisme/ pàdel
surf

• Malabars II/
Patinatge II
•Pilota
valenciana II
•Natació VI
(treball de
tècnica d’estils
amb el treball
dels diferents
eixos corporals:
rolido + viratges)

5 setmana

•Mini‐ competició
esports
modificats/ del
món.
•Joc de l’oca

• Eixida en
bicicleta
(ruta)

• Jornada Esport
adaptat
• castell d’aigua
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11) EQUIPACIÓ ESPORTIVA
Per a la realització del Campus Multiesportiu i d'hàbits saludables tots els
participants rebran una equipació esportiva que està composta per dues samarretes
de màniga curta i uns pantalons esportius.
A l'hora de la realització de la matricula els participants hauran de sol∙licitar la
talla dels seus pantalons i samarretes. En les oficines del SME disposareu de mostres
de talles per a poder triar la talla correcta.

Nota important: és obligatori portar la equipació esportiva tots els dies del
Campus Multiesportiu. Els colors de les samarretes queden assignats de la següent
manera:
 Samarreta roja: dilluns, dimecres i divendres.
 Samarreta groga: dimarts i dijous.
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12) CONTACTES SERVEI MUNICIPAL D’ESPORTS

TÈCNIC MUNICIPAL D`ESPORTS
JOSÉ SOCARRADES GRANELL
616 601 239

Telèfon

sme@burriana.es

Adreça electrònica

COORDINADOR D’ESDEVENIMENTS
ÀLEX TOMÀS GOZALBO
663 957 662

Telèfon

Adreça electrònica

sme.eventos@burriana.es

COORDINADORA CAMPUS MULTIESPORTIU I D’HÀBITS SALUDABLES
ESTEFANIA GIL GARCIA
Telèfon

Adreça electrònica

673 600 875

sme.deporteescolar@burriana.es

P á g i n a 14 | 15

P á g i n a 15 | 15

