
ESCOLA

Aeròbic*

Aiguagim

Bàsquet i minibàsquet

Gimnàstica de manteniment

Defensa personal

Futbol

Futbol-sala

Iniciació esportiva

Karate**

Taixí

Tenis**

HORARI LLOC

Gimnàs de l’Institut

Gimnàs de l’Institut

Piscina coberta CEIP
Cristòfol Colom

Gimnàs CEIP Cristòfol Colom

Gimnàs CEIP Cristòfol Colom

Camp de futbol Sant Sebastià

Pista CEIP Sagrada Família

Gimnàs de l’Institut

Gimnàs CEIP Eloy Coloma

Poliesportiu

De 10 a 15 anys
Dimarts i dijous, 18:30-19:30h.

A partir de 14 anys
Dilluns, dimecres i divendres, 20-20:45h.
Dissabte i diumenge, 19:45-20:30h.

Més de 16 anys
Dimarts i dijous, 19:30-20:30h. i 20:30-21:30h.

Benjamí (2010) i aleví (2007)
Dimarts i dijous, 17:15-18:45h.
Benjamí (2009) i aleví B (2008)
Dilluns i dimecres, 17:15-18:45h.

Nascuts en 2012 i 2013
Dimarts i dijous, 17:15-18:15h.

De 3 a 5 anys
Dilluns i dimecres, 17:30-18:30h.

A partir de 5 anys
Dilluns, dimecres i divendres, 18-21h.

A partir de 12 anys
Divendres, 19-21h.

Nascuts en 2011 o abans
Dimarts i dijous, 18:15-19:15h.

Adults i xiquets nascuts a partir de 2012
Dilluns i dimecres, 18-21h.
Dimarts i dijous, 18-20h.
Adults a partir de 16 anys
Dilluns i dimecres, 9:30-10:30h.

Infantils (2005-2006)
Dilluns i dimecres, 19-20:30h.
Cadets (2003-2004)
Dimarts i dijous, 19:15-20:45h.
Futbol femení
Dilluns i dimecres, 18:45-20:15h.
*Els jugadors que competisquen entrenaran també els divendres

Pista CEIP Sagrada Família

Minibàsquet. Nascuts entre 2010 i 2012
Dilluns i dimecres, 17:30-18:30h.

A partir de 14 anys
Dimarts i dijous, 19-20h.

A partir de 12 anys
Dilluns i dimecres, 19:15-20:15h. (a partir de gener)

Bàsquet. Nascuts en 2009 o abans
Dilluns i dimecres, 18:30-19:30h.

ESCOLES ESPORTIVES MUNICIPALS ANUALS - CURS 2018-2019

Nota: Inscripcions en l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC). Totes les 
escoles esportives esportives s'iniciaran el 17 de setembre i 
finalitzaran el 14 de juny, a excepció del futbol, que començarà el 3 
de setembre i la gimnàstica de manteniment que finalitzarà el 30 de 
juny.

*Esta escola combinarà durant el curs tres tipus de modalitats: 
aeròbic, step i xixumba, segons la programació anual de la monitora.

**Grups segons edats i nivell.

PROGRAMACIÓ 
ESPORTIVA 
MUNICIPAL 
ANUAL 

Escoles esportives, lloguer de pistes, 
bons i entrades per a natació, soci instal·lacions esportives,

horaris classes i instal·lacions

Curs 2018-2019

PRACTICA ESPORT A XIXONA!

Xixona
Ajuntament de Regidoria

d’

OFICINA MUNICIPAL D'ESPORTS 

         965610702 

OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ (OAC), Oficines 
Generals de l'Ajuntament de Xixona, c/ Alcoi, 12. 
         965610300 

         oac@xixona.es

MÉS INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS EN:

POLIESPORTIU MUNICIPAL 
         965611253               

         polideportivo@xixona.es 

       Actividades Xixona

www.xixona.es 

AjuntamentdeXixona



LLOGUER DE PISTES POLIESPORTIVES 
I CAMP DE FUTBOL

HORARI DE LA PISCINA COBERTA (a partir de  l’1 de setembre)

TARIFES PER A ESCOLES DE CARÀCTER ANUAL 
(TAXA PER MES DE CURS – PAGAMENT TRIMESTRAL)

PISTES DE TENIS I FRONTÓ PISTES POLIESPORTIVES

EDAT SOCI NO SOCI SOCI NO SOCI
>65 anys 1€ 3€ 3€ 9€

2€ 6€ 6€ 18€
1€ 3€ 3€ 9€

2€ 4€

>16 i <65 anys

CAMP DE FUTBOL 8 CAMP DE FUTBOL 11

EDAT SOCI NO SOCI SOCI NO SOCI
Tots 35€ 70€ 60€ 120€

10€Llumenat

<16 anys
Llumenat

HORARI DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

17:00-17:45h. Curs xiquets 1 Curs xiquets 4
/Bebès Curs xiquets 1 Curs xiquets 1Curs xiquets 4

/Bebès

17:45-18:30h. Curs xiquets 2 Natació lliure Natació lliureCurs xiquets 2 Curs xiquets 2

18:30-19:15h. Natació lliure

Aiguagim

Curs 
embarassades 5
/Natació lliure

Natació lliure Curs adults 7
/Natació lliure Natació lliure Natació lliureCurs adults 7

/Natació lliure

Natació lliure Natació lliure
Curs 
embarassades 5
/Natació lliure

19:15-20:00h. Curs adults 3
Natació 
terapèutica
xiquets 8

Curs adults 3 Curs adults 3
Natació 
terapèutica
xiquets 8

20:00-20:45h.
Natació 
terapèutica
adults 9

Aiguagim Aiguagim
Natació 
terapèutica
adults 9

20:45-21:30h.

HORARI DISSABTE DIUMENGE
9:00-9:45h. Natació lliure Natació lliure

9:45-10:30h. Natació lliure Curs xiquets / Natació lliure

10:30-11:15h. Natació terapèutica xiquets 8

Natació terapèutica adults 9

11:15-12:00h. Curs adults 7 Curs embarassades  / Natació lliure

12:00-12:45h.

12:45-13:30h. Natació lliure / Curs embarassades (1 dia) 6 Curs xiquets / Natació lliure

13:30-14:15h. Natació lliure Natació lliure

17:15-18:00h. Curs xiquets / Natació lliureCurs xiquets / Natació lliure

18:00-18:30h.

18:30-19:00h.

19:00-19:45h.

19:45-20:30h. Aiguagim / Natació lliure Aiguagim / Natació lliure

20:30-21:15h. Curs adults / Natació lliure Curs adults / Natació lliure

HORARIS D’OBERTURA DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL DE XIXONA

De l'1 de gener al 31 de maig, i del 16 
de setembre al 31 de desembre 

De dilluns a divendres de 9 a 14h. i de 16 a 22h.
Dissabte de 8 a 14h. i de 16 a 21h.
Diumenge de 9 a 13:30h. i de 16 a 20:30h

De l'1 de juny al 15 de setembre (horari d'estiu) De dilluns a diumenge de 8 a 22h.

Per tindre una malaltia o dolència diagnosticada per metges especialistes, que requerix l'ús d'una determinada instal·lació 
esportiva, com a part integrant del tractament de rehabilitació prescrit i pel temps que determine el servei mèdic. 50%

Esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana o esportista d'alt nivell o elit d'Espanya 50%

HORARIS D’OBERTURA DE LA PISCINA COBERTA
De l'1 de gener al 30 de juny, i del 6 d'octubre 
al 31 de desembre 

De dilluns a divendres de 17 a 21:30h.
Dissabte i diumenge de 9 a 14:15h. i de 17:15 a 21:15h.

De l'1 de setembre al 5 d’octubre
De dilluns a divendres de 17 a 21:30h.
Dissabte de 9 a 14:15h.

TARIFES I BONS

ESCOLES ANUALS DURACIÓ 
SETMANAL

SOCI NO SOCI

NORMES RECTORES DE L'OFERTA D'ESCOLES ESPORTIVES MUNICIPALS I 
EL SEU DESENVOLUPAMENT
1. La Regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Xixona, segons el nombre d'alumnat matriculat en cada escola, es 
reserva el dret a desenvolupar les escoles oferides o a modificar el dia i horari inicial previst.
2. En el funcionament de les escoles esportives, seran dies inhàbils aquells que també ho siguen en el 
calendari escolar municipal de Xixona.
3. L'alumnat inscrit en les escoles esportives haurà de domiciliar el pagament del preu públic i matrícula de 
cada escola en el compte corrent o d'estalvi d'alguna entitat financera.
4. L'impagament o la devolució de qualsevol rebut emés suposa la baixa automàtica de la persona inscrita en 
la corresponent escola. L'alumnat haurà d'abonar a compte el rebut retornat o impagat si vol tornar a 
inscriure's en qualsevol escola esportiva municipal.
5. Els fulls d'inscripció per a donar-se d'alta en qualsevol escola esportiva i el document de baixa estan 
disponibles en les oficines de l'Ajuntament de Xixona o en el poliesportiu municipal.
6. L'alumnat inscrit en les escoles esportives es podrà donar de baixa presentant el document de baixa abans 
dels últims 10 dies del trimestre vigent en l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC).
7. Per a un òptim funcionament de les escoles esportives, l'alumnat que no estiga federat en la seua escola, 
haurà de pagar l'assegurança que l'Ajuntament de Xixona té contractada per al curs 2018-2019.
8. Per a poder assistir a les classes, en els 7 primers dies del mes que s'inicia l'activitat, l'alumne presentarà al 
monitor una còpia de la sol·licitud d'alta registrada en l'OAC com a comprovant que ha efectuat la matrícula. 
En cas contrari, no podrà assistir a les classes fins que l'alta no estiga realitzada correctament (autoliquidada i 
registrada en l'OAC).
9. Cada curs esportiu (de setembre a juny) l'alumne realitzarà obligatòriament una nova sol·licitud d'inscripció 
a les escoles esportives i cursets de natació, no sent vàlides les inscripcions d'anys anteriors.
10. Les places seran limitades per rigorós ordre d'inscripció.

PROCEDIMENT D'ALTES
La sol•licitud es presentarà a l’OAC per al seu registre, a continuació s’haurà de realitzar el pagament o 
autoliquidació dins del termini establert que es podrà fer de dues maneres:
a) En el mateix moment amb targeta de crèdit en l’OAC.
b) Transferència o  ingrés en metàl•lic en l’entitat bancària. En aquest cas, una vegada efectuat el pagament, 
s’haurà de presentar obligatòriament el justificant de l’ingrés en l’OAC, on es finalitzarà el procés de 
matrícula.

NORMES REGULADORES DELS CURSOS MUNICIPALS DE NATACIÓ
1. Els interessats faran una preinscripció en l’OAC omplint la corresponent butlleta.
2. Amb les preinscripcions la regidoria d’esports elaborarà un llistat per edats, nivells, curs i mesos que vol 
assistir l’interessat.
3. En els cursos de natació infantil es farà una prova de nivell abans de formalitzar l’inscripció i participació en el curs.
4. Els cursos infantils seran bimensuals (setembre-octubre, novembre-desembre, gener-febrer, març-abril, 
maig-juny). A l’inici del segon mes de classe, en cas de voler renovar per al següent curs, s’haurà de comunicar 
obligatòriament al monitor. En cas contrari s’entendrà que causa baixa. 
5. Els cursos d’adults seran mensuals. En l’última setmana de classe, en cas de voler renovar per al següent curs, 
s’haurà de comunicar obligatòriament al monitor. En cas contrari s’entendrà que causa baixa.
6. El pagament serà mensual segons les hores total de classe impartides.

Nota: Les edats dels cursos de natació són: 1 i 2 anys (bebès), 3 a 12 anys (xiquets) i a partir de 13 anys (adults).
Nota: Els cursos de dilluns a dissabte al matí s'iniciaran el 3 de setembre i finalitzaran el 30 de juny. Els cursos de 
dissabte a la vesprada i diumenge s'iniciaran el 6 d'octubre i finalitzaran el 30 de juny.
Nota: Per al bany lliure es recomana reservar torn i carrer en el telèfon 965611253.
Nota: Els grups i els horaris s'establiran segons el nivell.

Curs xiquets / Natació lliure

Natació terapèutica xiquets/Natació lliure

Curs bebès / Natació lliureCurs bebès / Natació lliure

Curs bebès / Natació lliureCurs bebès / Natació lliure

Curs xiquets / Natació lliureCurs xiquets / Natació lliure

Menors de 16
i majors de 
65 anys 

Altres 
Menors de 16
i majors de 
65 anys 

Altres 

Aeròbic, aiguagim (cap de setmana), 
bàsquet,  defensa personal, 
futbol sala, futbol 8 femení, 
gimnàstica de manteniment, 
iniciació esportiva, tai-txí, tenis 

2 hores 9€/mes 14€/mes 12€/mes 20€/mes 

Aiguagim (entre setmana), 
futbol i karate 

3 hores 11€/mes 16€/mes 14€/mes 22€/mes 

Matrícula 6€/curs 10€/curs 

Segur esportiu 13€/curs 

Nota: L'alumnat que no estiga federat en la seua escola, haurà de pagar l'assegurança que l'Ajuntament de 
Xixona té contractada per al curs 2018-2019. 
Inscripció en l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC).

Nota: El primer any en donar-se d'alta o de tornar a ser soci després d'una baixa s'abonaran els conceptes de quota 
d'inscripció i quota anual. El segon any i posteriors, sempre que no es done de baixa, només es pagarà la quota anual.  
Inscripció: en l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)

Inscripció en l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC).

Nota: La compra de bons i entrades es realitzarà en l’Oficina Municipal d’Esports (Poliesportiu Municipal)

TARIFES DELS CURSOS DE NATACIÓ  (TAXA PER SETMANA DE CURS)

HORES SETMANALS

SOCIS NO SOCIS

Menors de 16 i
majors de 65 anys 

Menors de 16 i
majors de 65 anys 

Altres Altres 

1 hora 2,5€/setmana 3€/setmana 4€/setmana 5€/setmana 

2 hores 5€/setmana 6€/setmana 7,5€/setmana 9,5€/setmana 

3 hores 7,5€/setmana 9€/setmana 11€/setmana 13,5€/setmana 

BONS I ENTRADES DE 
NATACIÓ LLIURE

BONIFICACIONS EN BONS I ENTRADES DE LA PISCINA COBERTA

· Aquelles que autoritze la Regidoria d'Esports,
a instància de part, en els supòsits A i B.
· Per cada supòsit d'aplicació conjunta de les dues 
citades (A i B).  62,5% de la quota corresponent.
· La bonificació no arriba a l'import de 
l'assegurança esportiva

A – Per discapacitat física o psíquica igual o superior 
al 65% (certificat de la Conselleria de Benestar Social)

B – Per ser membre d'unitat familiar amb dos o més dels 
seus integrants inscrits en alguna escola de caràcter anual, 
o per estar inscrit en dues o més d'aquestes a la vegada.

C – Per ser menor en situació d'exclusió social: fins al 100%, 
previ informe del tècnic adscrit als Serveis Socials municipals.

BONIFICACIONS D'ESCOLES ESPORTIVES I CURSOS MENSUALS  
(PUBLICADES EN LES ORDENANCES FISCALS)

TIPUS DESCRIPCIÓ

BONS

ENTRADA

SOCIS NO SOCIS

Menors de 16 i
majors de 65 anys 

Menors de 16 i
majors de 65 anys 

Altres 

30 banys 

60 banys 

25 € 

40 € 

1 € 

50 € 

80 € 

2 € 

40 € 

60 € 

1,5 € 

80 € 

120 € 

3 € 1 entrada de 45 min. 

Altres 

50%

25% per 
membre 
i escola

Quota d'inscripció o alta per a majors de 16 anys 
i menors de 65 anys

Quota d'inscripció o alta per a menors de 16 anys 
i majors de 65 anys

BONIFICACIONS
Per a supòsits d'aplicació conjunta dels 
dos citats (A i B): 75% de la quota corresponent

TARIFES D'ALTA DE SOCI I QUOTA ANUAL DE LES INSTAL·LACIONS 
ESPORTIVES MUNICIPALS

25€

12,5€

Quota anual per a majors de 16 anys i menors 
de 65 anys

Quota anual per a menors de 16 anys i majors 
de 65 anys

A – Discapacitat física o psíquica igual o superior al 65% 
(amb certificació mèdica)

B – Ser soci 3 o més integrants de la mateixa unitat familiar

25€

12,5€

50%

50% a partir 
del 3º inclòs


