
PREGUNTES FREQÜENTS ESPORTIUEIG 2021

 FUTBOL

Quin és el telèfon de contacte de l’Esportiueig?
665 25 43 57 (aquest estarà operatiu de 7 a 16 h de dilluns a divendres)

QUIN ÉS L’HORARI D’ENTRADA I SORTIDA, I ON HEM DE PORTAR L’INFANT QUE FA FUTBOL?
L’inici de l’activitat si no en fan ús de la matinera és a partir de les 8.30 h , i la recepció d’aquests infants
la fan al CEIP MIQUEL DURAN, després es desplaçaran al Poliesportiu Municipal Mateu Cañellas. La sortida
dels usuaris del Futbol a partir de les 13.30 h al CEIP MIQUEL DURAN.

QUÈ PASSA SI ARRIBAM MÉS TARD DE LES 8.30 H EL MATÍ A L’HORA D’ENTRADA?
En cas que per diferents qüestions arribeu tard al matí, la persona que acompanyi l’infant haurà de ser
responsable  de  dur-lo  al  Poliesportiu  Municipal  Mateu  Cañellas  per  la  porta  principal  per  passar  el
protocol.

BERENAR: normalment berenam entre les 11.30 a 12.00 h, recomanam que els infants portin un menjar
saludable tipus fruita, i per portar-lo evitar envasos i dur-lo amb carmanyola per evitar acumular residus
innecessaris. Així mateix, també la  botella d’aigua, que sigui d’un mínim de 500 ml. En cas que algun
infant no dugui berenar o aigua, el monitor/a li’n comprarà, i en anar a recollir l’infant s’haurà d’abonar
la quantitat que pertoqui.
  
QUÈ PASSA SI LA PERSONA ADULTA AUTORITZADA NO POT RECOLLIR L’INFANT?
En el cas que pare/mare/tutor i persona habitual no puguin recollir l’infant i hagi de venir a cercar-lo una
persona que no és de l’entorn directe de l’infant, caldrà realitzar una autorització a través de Whatsapp
al telèfon de contacte de l’Esportiueig CEIP Miquel Duran i Saurina, el següent missatge:

“Jo ................................................,  amb DNI ......................  autoritzo a .................................  amb

DNI ........................ a recollir el meu fill/a ............................................... el dia ........ de ..................

del 2021.”

QUÈ HA DE PORTAR EL NIN/A DIÀRIAMENT? QUÈ PASSA SI LI FALTA ALGUNA COSA?
Cal  portar  diàriament:  roba i  sabatilles  esportives o de futbol,  banyador,  tovallola,  xancletes,  gorra,
crema solar,  berenar i aigua. Es recomana que no portin objectes de valor, electrònics i molt manco
telèfons mòbils. 
En el cas que l’infant no porti alguna de les coses necessàries, es farà un avís als pares amb una nota
escrita. Tot amb el nom marcat!

COM FUNCIONA EL SERVEI DE MATINERA?
L’horari d’aquest servei és de 7.00 a 8.30 h, té un preu de 3 €/dia i 10 €/setmana, que es poden abonar el
mateix matí o el dilluns de tota la setmana. Durant aquesta els infants estaran sota la supervisió del
personal monitor encarregat d’aquest servei, faran jocs de taula, pintar, contes… dins la sala menjador
del CEIP MIQUEL DURAN I SAURINA, a l’hora indicada un monitor acompanya els infants al pavelló del
Mateu Cañelles.

COM FUNCIONA EL SERVEI DE MENJADOR?
Els infants dinen a la sala menjador del CEIP, el preu del menjador és de 7 €/dia i l’horari és de 14.00 a
16.00 h. Aquest es podrà abonar el mateix matí  al coordinador del Futbol es recomana que es porti
l’import exacte, sempre abans de les 9.30 h de cada dia, i si queden a dinar tota la setmana, ho podran
abonar tot el mateix dilluns. En cas que es tengui el menjador d’un dia ja pagat i aquell dia no quedi, si
no s’ha fet l’avís abans de les 9.30 h del matí no es podrà efectuar cap devolució. El menjar és elaborat
per Mariano, cuiner del CEIP Ponent, el menú planificat de tota la setmana estarà sempre penjat a la sala
de  menjador.  Els  infants  amb  al·lèrgies  i  intoleràncies  alimentàries  n’hauran  d’advertir  la  persona
responsable de la recaptació del servei de menjador, i aquesta ho plasmarà al full diari d’observacions.



EQUIP DIRIGENT DE L’ESPORTIUEIG FUTBOL
L’activitat de l’Esportiueig està regulada amb el permís pertinent per part de la Conselleria de Joventut
de  les  Illes  Balears,  per  tant  es  regula  segons  la  normativa  que  es  planteja  en  el  BOIB  núm.  84
07/07/2018, Decret 23/2018.

Personal monitor: com marca la ràtio és d’1 monitor/a per cada 10 infants, amb la titulació mínima de
monitor  de  temps  lliure,  tècnic  superior  d’activitats  fisicoesportives,  magisteri  o  qualsevol  titulació
relacionada amb el món de l’educació i de l’esport.

ON ES REALITZEN LES DIFERENTS ACTIVITATS?
Tot  el  programa de  futbol  es  realitza  a  les  instal·lacions  del  poliesportiu  municipal  Mateu  Cañellas,
concretament al camp de futbol i piscina. Excepte dies puntuals que realitzin sortides amb previ avís.

És convenient que els infants arribin de casa amb la crema solar ja posada, i a l’hora d’anar a la
piscina els en tornam a repetir una aplicació.

PISCINA, COM FAN L’ACTIVITAT EN AQUEST ESPAI ELS INFANTS? HI HA SOCORRISTES? QUÈ PASSA SI EL
MEU FILL/FILLA NO SAP NEDAR? LI HEM DE DUR ELS SEUS MANEGUETS?
A la piscina els infants hi van per a refrescar-se i per divertir-se, es a dir, bany lliure, sempre estan
supervisats pel seu personal monitor.
SOCORRISTES: a la piscina també hi ha presència de tres socorristes durant tot el matí.
QUÈ PASSA SI EL MEU FILL/FILLA NO SAP NEDAR? HA DE DUR ELS SEUS MANEGUETS?
El primer dia el monitor/a fa la comprovació del nivell de cada infant, en cas dels més petits que vulguin
portar els seus maneguets els podran portar i els deixaran allà tota la setmana, el divendres es retornarà
tot.

EN CAS D’ACCIDENT D’UN INFANT, COM S’ACTUA??
A l’Esportiueig, segons marca la Conselleria, tenim una assegurança contractada amb les cobertures que
s’hi estableixen; aquesta és una assegurança de primera visita en cas d’accident.
En el cas que un infant tengui un incident, el primer és valorar i, si es tracta d’una urgència greu, es crida
al telèfon d’urgències perquè vengui una ambulància, al mateix temps cridam els pares/tutors de l’infant.
En cas que sigui un incident no tan greu cridam directament els pares/tutors, i aquests acompanyaran
l’infant a un dels centres concertats de l’asseguradora, amb el volant que el director/a del Servei li
donarà abans.

INSTAGRAM ESPORTIEUIG

Enguany,  com a novetat, posarem en marxa l’instagram de l’Esportiueig, és una compte privada que
només  poden  ser  membres  pares  i  mares  d’infants  matriculats  aquest  any  a  l’Esportiueig,  el  sentit
d’aquesta  compte és a  nivell  informatiu  perquè vegeu el  que fan  els  infants  en el  dia  a  dia.  Per a
qüestions personals o a nivell particular vos heu de dirigir a les oficines del Servei d’Esports o als directors
del servei. Si estau interessats en formar part del grup heu de seguir aquestes passes:

1. Cercar a Instagram:  esportiueig2021
2. Sol·licitar unir-se al perfil
3. Quan es faci la comprovació, s’acceptarà (d’això poden passar un dies).

Equip directiu Esportiueig

 


