




Toni González Rodríguez 
Saluda de l’Alcalde d’Almussafes
T

Encetem una nova temporada, diferent i 
extraordinària. La nova normalitat en la qual ens 

trobem immersos, no ha impedit que des de les 
regidories d’Esport i Joventut hagen treballat de valent 

per tal de posar a la vostra disposició una extensa 
oferta esportiva i d'oci en les nostres instal·lacions 
públiques durant el curs 2020-2021.

“Almussafes, amb l'esport i la qualitat de vida” continua 
sent una màxima amb la qual ens trobem plenament 
compromesos, ja que la potenciació del benestar 
físic i psíquic de la nostra ciutadania en totes les 
franges d’edat, i molt especialment de les persones 
usuàries que practiquen esport en les nostres dependèn-
cies esportives, ens mou a continuar millorant any 
darrere any.

Hem viscut un final de temporada atípic com a 
conseqüència de la pandèmia de la Covid-19 i de 
l’obligatori confinament que ens ha abocat a la suspen-
sió de tota la programació abans d’hora. No obstant això, 
hem pogut concloure el projecte urbanístic de 
cobriment del frontó del poliesportiu municipal, 
intervenció amb la qual donem per finalitzada tota la 
reforma integral d’aquest històric recinte esportiu.

Inaugurem la nova etapa demostrant, de nou, la nostra 
ferma aposta per la qualitat, renovació i modernització 

dels diferents espais públics i dels servicis que 
s'oferixen des dels mateixos, amb la finalitat de donar 
resposta a les necessitats actuals de tots els col·lectius.

En aquest sentit, ja hem iniciat la quarta i última fase 
del projecte de reforma integral de les piscines, 
renovant en la seua totalitat la piscina coberta, tant la 
seua coberta telescòpica, com el got i la zona exterior de 
platja i el sistema de depuració, cloració i filtració de 
l’aigua. Esta intervenció urbanística, amb un període 
d’execució de poc més d’un trimestre, farà inviable la 
celebració de cursos de natació durant els primers 
mesos de la nova temporada, ja que durant les obres la 
instal·lació romandrà tancada, encara que ja en el 2021 
les piscines municipals obriran les seues portes per a 
desplegar el programa de cursos de natació d’hivern.

Aprofite aquest espai per a agrair la gran implicació i 
responsabililtat demostrada pels nostres clubs 
locals i escoles de les diferents modalitats esporti-
ves durant l’estat d’alarma i per a recordar que des de 
l’executiu local continuem brindant-los el màxim suport 
i col·laboració institucional, mitjançant subvencions, 
beques i cessió d'instal·lacions.

Sempre amb vosaltres!



Belén Godoy Pérez
Saluda de la Regidora de Joventut

superar els obstacles que episodis com la Covid-19 estan 
posant al nostre camí. I la millor manera d’aconseguir el 
nostres objectius es formant-nos cada dia més, buscant 
respostes a les nostres inquietuds i  aprofitant el nostre 
temps d’oci de forma intel·ligent, sana i responsable.
Respecte a les activitats, malauradament enguany no anem 
a poder celebrar la quarta edició de la nostra fira d’oci 
familiar Miraquebé. La situació generada per la Covid-19 
ens impossibilita celebrar aquest esdeveniment amb les 
caracterísques i garanties sanitàries que ens hauria agradat. 
La pròpia evolució de la pandèmia ens marcarà quines 
activitats seran o no viables. Segur que la situació sanitària 
actual serà un parèntesi que patirem, un osbtacle que 
superarem gràcies a l’esforç de tots i totes.
En aquest sentit, anem a seguir recolzant als nostres 
joves amb les ja consolidades ajudes i subvencions 
per al lloguer o compra de la primera vivenda i els estudis 
universitaris, entre altres. 
El programa que ara estàs llegint és teu, per això necessi-
tem les teues propostes, dubtes, suggeriments i 
opinions. Estarem encantats d’atendre-les com es 
mereixen, de seguir construint junts el projecte vital de la 
joventut d’Almussafes!
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Em dirigisc a vosaltres per segon any com a regidora 
de Joventut de l’Ajuntament d’Almussafes, i ho faig 
en unes circumstàncies que mai hauríem imaginat. 

La pandèmia Covid-19 ha modificat per complet el 
nostre dia a dia i esta situació, obligatòriament, afecta a 

les activitats que des del nostre Departament de 
Joventut anem a organitzar. 
El nostre objectiu, no obstant, sempre és i serà el mateix: 
oferir la major quantitat de serveis, informació i activi-
tats per a la gent jove d’Almussafes, amb una perspectiva 
oberta, integradora i el més personalitzada possible. 
En aquest sentit, el nostre Centre d’Informació Juvenil té un 
paper fonamental, una volta hem pogut tornar a obrir les 
seues portes complint estrictament totes les mesures 
higièniques establides per les autoritats sanitàries. Al 
nostre CIJ tens al teu abast una gran quantitat d’informa-
ció sobre qualsevol tema d’interés per al joves, a més de 
poder rebre l’assessorament que necessites sobre aques-
tos temes.
En la programació de serveis, programes, tallers i 
activitats que ara tenim l’orgull de presentar, els joves 
ocupen i ocupem un lloc capdavanter. Un espai protagonis-
ta, ja que nosaltres els joves tenim la gran responsabilitat de 
lluitar per una societat cada volta millor, de treballar per a 



física perquè entenem la prestació de tots els servicis espor-
tius com la nostra principal obligació. En aquesta línia anem a 
treballar, col·locant com a absoluta prioritat, a tota la ciutada-
nia que practica esport amb nosaltres.

No ens oblidem de tots els clubs esportius, ni de les 
escoles que hi ha en les diferents modalitats esporti-
ves. Continuarem recolzant-los a través del Consell 
Municipal d’Esports. Al llarg dels últims anys hem incre-
mentant el nombre de subvencions, així com el crèdit 
disponible, facilitant majors recursos a les entitats.

Vull concloure agraint al Consell Municipal d’Esports, a totes 
les entitats que formen part d’aquest, als directius, entrena-
dors, esportistes i familiars l’esforç que dia a dia realitzen, i és 
que gràcies al treball constant de tots i cadascun d’ells, 
Almussafes és un referent en esport de competició, així 
com un exemple en les seues instal·lacions esportives 
municipals i servicis oferits a la ciutadania.

El repte, el de mantenir i superar el nivell esportiu que 
s'està aconseguint en la nostra ciutat, és difícil, però junts ho 
anem a aconseguir.

Pau Bosch Alepuz
Saluda del Regidor d’Esports
P
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Des de la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament 
d’Almussafes i en nom de tot l’equip humà que en 

forma part de la mateixa, vull presentar-vos el 
programa municipal d’activitats i servicis esportius 

2020-2021.

Comença una nova temporada esportiva, complicada a 
causa de la pandèmia provocada per la COVID-19, però que 
des de la regidoria en el seu paper dinamitzador i impulsor de 
l'esport en una ciutat activa i sent coneixedors de les necessitats 
de la nostra població, manté el seu centre d'actuació en 
l'accessibilitat de totes i tots a l'activitat física i l'estil de 
vida saludable.

En la nostra detallada programació, amb múltiples i variats 
horaris, pots trobar l'esport que millor s’adapta a les teues 
preferències i necessitats. L'Ajuntament d’Almussafes ofereix un 
ampli catàleg d'activitats que poden millorar la nostra 
qualitat de vida, a l'abast de totes i tots i per a totes les 
edats. Gaudim dels cursos i activitats que s'ofereixen en les 
nostres instal·lacions, els beneficis són grans, i el major de tots, la 
nostra salut i benestar.

Per a dur a terme tot aquest programa, la Regidoria d’Esports té la 
ferma voluntat de continuar invertint per l’esport i l’activitat 



Camps de Futbol 
De l’1 de setembre’20 al 30 de juny’21 
Dilluns a divendres de 16 a 22:30 h. 
Dissabtes de 9 a 22 h.
Juliol de 9 a 14 h. · Agost de 16 a 22 h.

Pistes Tennis i Padel
De l’1 de setembre’20 al 
31 de juliol’21 
Dilluns a divendres de 14 a 22 h. 
Dissabtes de 9 a 14 h. i de 16 a 21 h.
Diumenges de 9 a 14 h.
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Pavelló Poliesportiu 

Atenció al públic,
oficines Pavelló Poliesportiu
De setembre a juliol, de dilluns a divendres 
de 9:00 a 14:00 h. i de 15 a 20:30 h.
Dissabtes de 9:30 a 14:00 i de 15 a 20 h.

Horaris
instal·lacions

A determinar
Piscines d’Estiu 

Piscines Cobertes 
Les piscines cobertes 
estaran tancades 
per obres fins el primer 
trimestre de 2021

De l’1 de setembre’20 al 31 de juliol’21 
Dilluns a divendres de 9 a 14 h. i de 15 a 22:30 h. 
Dissabtes de 9 a 22 h.  ·  Diumenges de 9 a 14 h.
Agost: de dilluns a dissabtes de 10 a 14 h.
i de 17 a 21 h. · Empadronats a Almussafes des del 6 d’octubre, sense 

  demanar cita prèvia.
· No empadronats a Almussafes des del 14 d’octubre.

Inscripcions 

INFORMACIÓ IMPORTANT PISCINA COBERTA.
La piscina coberta estarà tancada per obres 
fins el primer trimestre de 2021. 

Inscripcions

La matrícula de la nova temporada es podrà realitzar de dos formes:

a) De forma telemàtica pel sistema SERVIWEB
Gestió més ràpida i s’adapta al teu horari.

Horaris d’inscripcions 

Per operar online, i només la primera vegada, cal donar-se d’alta i signar el full d’autorització de 
protecció de dades que podras sol·licitar al Pavelló Poliesportiu Municipal. La ciutadania que ja 
dispose d’un usuari i contrasenya ja podra accedir directament.

Per a garantir la màxima seguretat i complint les recomanacions dels protocols, serà obligatori 
demanar cita prèvia. A tal efecte, se secuenciarà l’assistència i s’ordenarà la presència dels 
ciutadans durant tot l’horari establit per a la matrícula.

1. Per l’APP que es va crear per als serveis de la piscina d’estiu i del gym.
2. Pel sistema SERVIWEB (imprescindible tindre usuari i contrasenya).
3. Telefònicament cridant al 96 203 10 46.

Es podrà realitzar de tres formes:

DATES (des de les 9 h.) 

DATES I FORMES PER DEMANAR CITA PRÈVIA (des de les 9 h.)  

DE DILLUNS A DIVENDRES
MATINS DE 9 A 14 H.  /  VESPRADES DE 15 A 20:30 H.

Preferentment

Recomanats

· Empadronats a Almussafes 2, 3, 4 i 5 d’octubre.

· No empadronats a Almussafes dia 14 d’octubre.

b) Presencialment



Renovacions 

Segon trimestre Quart trimestreTercer trimestre en Pavelló
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Una vegada adquirida la plaça, les activitats trimestrals es podran mantindre al llarg de  
tota la temporada, sempre que es respecten els terminis de renovació de les mateixes.

Gener-febrer-març’21:
De l’1 al 15 de 
desembre de 2020

Abril-maig-juny’21: 
De l’1 al 15 de març de 2021

Juliol-agost-
setembre’21: 
De l’1 al 15 de juny’21

U

· l’Ajuntament no se farà responsable dels 
objectes dipositats a les taquilles.

· Els usuaris estan obligats a conèixer i 
complir el Reglament de les Instal·lacions 
Esportives Municipals, aprovat pel Ple de  
l’Ajuntament el dia 22 de desembre de 2005 i 
publicat al BOP el 14 de gener de 2006.

· El fet d’inscriure’s en qualsevol servei oferit 
en aquest programa autoritza l’Ajuntament 
d’Almussafes a poder-li enviar e-mails i 
sms. La informació enviada estarà directa-
ment relacionada amb l’activitat en què es 
trobe inscrit.

· Degut a la crisi sanitària i la reducció de 
l’aforament, una persona només podrà 
matricular-se en la modalitat d’1 
dia/setmana per cada activitat.

· Es podran modificar, en alguna ocasió, els 
horaris dels programes per la realització de 
competicions, campionats, jornades, etc.
 
·L’Ajuntament es reserva el dret d’anul·lar 
els cursos i activitats que no superen el 
60% de las places ofertades.

· L’assistència mèdica per a possibles 
lesions produïdes dins de les activitats i 
instal·lacions correrà a càrrec dels usuaris a 
través de la Seguretat Social o assegurança 
privada.

· Si per motius aliens a l’Ajuntament, una 
persona no poguera assistir a l’activitat o 
programa a què es va inscriure, no tindrà dret a 
la devolució del preu públic abonat.

Altres dades d’interési

Renovacions
Les obres en la piscina coberta ens 
impedeixen expedir carnets de socis 
fins el primer trimestre de 2021.

Socis i sòcies

 Sessions

De l’1 de setembre’20
al 31 de juliol’21

Periodicitat
de les activitats

Trimestrals 1 dia
10 sessions (min.)

Duració de les sessions

Nombre de
sessions per

activitat

El nombre de 
sessions dels cursos 
trimestrals i anuals 
poden variar depenent 
dels dies festius.

L’organització es reserva la possibilitat de 
realitzar canvis d’horaris o modifica-
cions al llarg de la temporada. 

Resta d’activitats
La majoria d’activitats tindran 
una duració d’1 hora, encara 
que hi hauran activitats amb 
distinta duració.

Temporada

dia/setmana pepeeeeepeeeeeeepeepeepeppeeppeppeeeeeeeeeer cccccccaccccccccccccccccccccccccccccccc da a



Totes les instal·lacions esportives municipals 
compliran l’aforament màxim permés per llei, que 
enguany s’ajusta a les circumstàncies provoca-
des per la situació sanitària de la Covid-19. 
La majoria de cursos i activitats ha vist reduit el seu 
aforament entre el 40-50%. Si se supera la quantitat  
màxima permesa, es restringirà l’accés fins que l’afora-
ment siga inferior. 
L’abonament de la piscina d’estiu no dóna dret 
d’accés preferent ni garanteix l’entrada a la 
instal·lació quan per motiu d’aforament complet no es 
permeta l’accés a més usuaris. És un element més 
d’accés a l’instal·lació amb les mateixes condicions 
que l’entrada, però amb una important reducció sobre 
el preu del servei.
Consulteu ací tot el Plà de regulació d’activitats. 

Aforament

Qui pot accedir?

Des  d’on?

Quins tràmits 
podré realitzar?

Com accedir?

Qualsevol ciutadà que es trobe donat d’alta a la base 
de dades de l’Àrea d’Esports i Joventut.

Sol·licita la teua alta i clau d’accés en les depen-
dències del Pavelló Poliesportiu Municipal.

Des de qualsevol operador informàtic i mitjançant la 
pàgina web de l’Ajuntament, www.almussafes.net, i amb 
només un clic a l’apartat de 'SERVIWEB'. 24 hores al dia i 
365 dies a l’any.

Modificar la teua clau d’accés, així com les dades de la teua 
fitxa personal. Reservar pistes de tennis, pàdel, frontennis, 
etc. Inscriure’t a qualsevol activitat o servei esportiu o juvenil, 
renovar la teua inscripció, realitzar el pagament del preu 
públic, etc...

CIJ

Pavelló Cobert: 96 203 10 46 
Piscines: 96 178 52 82
E-correu: almussafes_pav@gva.es  
Web: www.almussafes.net    

Esports

Sistema online de 
gestió de socis i 
instal·lacions esportives 

L’Ajuntament d’Almussafes, mitjançant la seua Àrea d’Esports i Joventut, 
activa el sistema online de gestió de socis i d’instal·lacions esportives. 
D’aquesta manera, qualsevol ciutadà podrà reservar els diferents equipaments 
esportius o inscriure’s en qualsevol activitat oferida des de l’Administració.

Pl. del Mercat, 11
Tel. 96 178 51 10   ·  Fax 96 176 71 46
E-correu: almussafes_juv@gva.es
Web: www.almussafes.net
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nts 

E
i Més informació

Esports i Joventut
amb només un clic



Inici i fi de cursos
2n trimestre

Inici i fi de cursos
3r trimestre

Codi de colors

Instal·lació 
tancada

Instal·lació 
oberta
sense 
cursets

Inici i fi de cursos
1r trimestre
Inscripcions: 
De l’1 d’octubre al
22 de desembre.
Renovacions:
De l’1 al 15 de desembre.

Inscripcions: 
Del 7 de gener al 
31 de març.
Renovacions:
De l’1 al 15 de març.

Inscripcions: 
Del 13 d’abril al
30 de juny.

Sols oberta piscina d’estiu,
sense cursets.

Juliol: camps de futbol en horari 
sols de matí. 

Agost: camps de futbol en 
horari només de vesprades.

Cursos gratuïts:
En període de Nadal i Setmana 
Santa, s’organitzaran cursos 
gratuïts en piscina i pavelló, 
destinats als usuaris inscrits. 

Agost: horari pavelló esportiu: 
Dilluns a dissabtes
de 10 a 14 h. i de 17 a 21 h.

Horaris especials

5 de gener la instal·lació 
tancarà a les 18 h.

18 de març la instal·lació 
tancarà a les 20 h.

Juliol: ca
sols de m

Codi de c

Instal·lació 
tancada
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Calendari cursos i renovacions 
2020/21

de l’1 de setembre’20
al 31 de juliol’21

Temporada:
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Lloguer carrer Amb llum 22,00 €

AMB LLUM     SENSE LLUM

Pista de tennis, frontennis, 
frontó cobert
Pista exterior handbol, bàsquet

3,70 € 2,10 €

7,20 € 5,10 €

Ús instal·lacions Poliesportiu

Pavelló 
1/3 Pavelló pista transversal 
Abonament pavelló 5 h.
Abonament pavelló 10 h.

41,00 €
18,50 €

174,00 €
326,00 €

31,00 €
12,50 €

130,00 €
245,00 €

Ús Pavelló Cobert (f. sala, bàsquet, voleibol, 
gimnàstica i altres)

Camp de futbol 
Abonament 10 h.

Camp de terra. Futbol 11 i 7 

Camp de gespa artificial

20,00 €
160,00 €

10,00 €
80,00 €

Futbol 11
Abonament 10 h. futbol 11.
Futbol 7, 
Abonament 5 h. futbol 7.

70,00 €
560,00 €
35,00 €

148,00 €

50,00 €
400,00 €
25,00 €

106,00 €

Ús camps de futbol

Ús piscines cobertes (a partir del primer trimestre de 2021)

Adults: 2,80 € Jubilats, pensionistes i discapacitats>33%: 1,40 €

Jubilats, pensionistes i 
discapacitats>33%

12,00 €24,00 €

21,00 €42,00 €

112,00 € 184,00 € 214,00 € 234,00 €

Adults

Individual Familiar
2 membres 3 membres 4 i més membres

Sense llum 13,50 €

Abonaments

Abonament 10 banys (caducitat 2 mesos)

Abonament 20 banys (caducitat 4 mesos)

Sala polivalent, sala aeròbic i fitness

Disponibilitat de megafonia en IEM per hora

17,50 € 12,50 €

20,00 €50,00 €
PAVELLÓ                       ALTRES IEM

Soci IEMNo soci
PÀDEL

De dilluns a divendres de 10 a 15 h.
De dilluns a divendres de 15 a 22 h.
Dissabtes i diumenges

SENSE LLUM 6,00 € 6,00 €
AMB LLUM 

SENSE LLUM
13,00 €
10,00 €

11,00 €
8,00 €

---
---

ABONAMENT AMB LLUM 

SENSE LLUM
110,00 €
85,00 €

Soci IEMNo soci
TENNIS

60,00 €
38,00 €

2,50 € 2,50 €
7,00 €
4,50 €

6,00 €
3,50 €

---
---

Abonament anual
(p. coberta i d’estiu)
Ús personal i 
intransferible.

Ús pistes pàdel i tennis

Moneder 
Electrònic

Moneder electrònic de 50 €: s’aplicarà descompte del 10%
Moneder electrònic de 100 €: s’aplicarà descompte del 15%

Duplicat per pèrdua carnet IEM: 2,00 €

Entrada diària

AMB LLUM     SENSE LLUM

AMB LLUM     SENSE LLUM

AMB LLUM     SENSE LLUM

AMB LLUM     SENSE LLUM

Preus
trimestre de 2021)



Normativa
bàsica COVID-19

2 m.2 m.

A l’entrada del Pavelló Poliesportiu Municipal es desin-
fectaran mans i soles de sabates i es podrà medir la 
temperatura corporal.

A l’entrada de cada sala es tornaran a desinfectar les 
mans. A tal efecte hi haurà un dosificador de gel hidroalco-
hòlic.

L’ús de la mascareta serà obligatori en tot moment, excepte 
durant la pràctica esportiva. No obstant, depenent de la intensi-
tat de l’exercici es podrà demanar l’ús de mascareta.

Es cobrirà nas i boca en cas d’esternut o tosir.

Distanciament social. Es deurà mantindre els 2 metres de 
distància en tot moment i s’evitaran aglomeracions de perso-
nes. El primer dia el monitor o monitora de l’activitat explicarà 
el lloc d’entrada, d’eixida, utilització de material, etc.

És obligatori ser puntual. Cada sessió finalitzarà 10 
minuts abans per distanciar entrades i eixides de les persones 
usuàries i possibilitar la desinfecció corresponent.

En les activitats dirigides a menors d’edat, els acompanyants 
es quedaran fora del recinte del pavelló.

Obligatòriament s’ha de complir amb tota la senyalització i 
normes establides en el recinte.

El personal del Pavelló Poliesportiu (personal del conserge-
ria, manteniment, neteja, monitors, etc) està autoritzat per fer 
complir les normes i amonestar o invitar a abandonar la 
instal·lació en cas d’incompliment.

A les classes hi haurà una reducció important d’afora-
ment d’entre el 40 i el 50%.

El usuaris, abans de l’inici de l’activitat, deuran presentar la 
declaració responsable facilitada pel Pavelló Municipal.

Fins nou avís no estarà permés l’ús de vestidors ni dutxes.

Serà obligatori l’ús de tovallola individual als espais espor-
tius per protegir tant als equipaments, com a la resta d’usuaris i 
a un mateix.

El distanciament social i la desinfecció de les persones 
usuàries serà norma fonamental per a l’ús i corresponsabilitat 
de totes les persones.

Tota la normativa al Pla de Desesca-
lada, nova normalitat i protocol 
d’actuació esportiva Almussafes 
Covid-19

Activitats Pavelló

a-
ol 
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ACTIVITATS: 
Sala d’Aeròbic - Pavelló - Sala Polivalent 
MUSCULACIÓ: Gimnàs. 

Un persona usuària només es podrà matricular en l’opció d’un dia per 
setmana i activitat. 

La majoria d’activitats s’han planificat d’un dia a 
la setmana. Així pots optar per realitzar 1 sessió 
setmanal d’una o diverses modalitats esportives, 
abonant un preu públic d'acord amb les hores 
realitzades. 
Igualment, pots optar per inscriure’t en un progra-
ma de dos dies, tal i com s’organitzaven els 
cursos en les temporades anteriors. 

d’ad’ajoria dj i d
Aimana.

!
Activitats que pots fer

Programa com tu vulgues

Lloc de les activitats

"Com tu vulgues" permet dissenyar-te els 
horaris, dies i serveis que millor s'adapten a 
les necessitats personals. 
Només has de recordar que sobretot en aquells 
grups que realitzen activitats de ritme i dansa, 
l'adaptació serà diferent en funció de les sessions en 
què estigues matriculat.



CODI DIES HORARI
AE1
AE2

DL
DC

De 19 a 20 h.
De 19 a 20 h.

3· Aeròbic (adults)
Preu: 15,00 € trimestral, 
un dia a la setmana  

Preu: 15,00 € 
trimestral, 
un dia a la setmana  

CODI DIES HORARI

GM1
GM2

DM
DV

De 18 a 19 h.
De 18 a 19 h.

Preu: 
15,00 € trimestral, 
un dia a la setmana  

CODI DIES HORARI
FD1
FD2

DM
DV

De 9:30 a 10:30 h.
De 9:30 a 10:30 h.

5· Fitness · Circuit
CODI DIES HORARI CODI DIES HORARI

4· Pilates

CODI DIES HORARI
GPI1
GPI2

DM
DJ

De 18:30 a 19:30 h.
De 18:30 a 19:30 h.

Preu: 
15,00 € 
trimestral, 
un día a la
semana  

Preu: 15,50 € anual, un dia a la setmana  

PI12 DJ De 10:30 a 11:30 h.

DV
DM
DV
DL
DJ

De 19 a 20 h.
De 10:30 a 11:30 h.
De 10:30 a 11:30 h.
De 19 a 20 h.
De 19 a 20 h.

PI7
PI8
PI9
PI10
PI11

DL
DV
DM
DJ
DL

De 17 a 18 h.
De 17 a 18 h.
De 17 a 18 h.
De 17 a 18 h.
De 10:30 a 11:30 h.
 

PI1 DM De 19 a 20 h.
 PI2

PI3
PI4
PI5
PI6

2· Gym · Pilates

1· Gimnàstica 
de manteniment

CODI DIES HORARI
BS1
BS2

DS iniciació / mitjà
DS avançat

De 18:00 a 19:30 h.
De 19:30 a 21:00 h.

Preu: 
27,00 €  trimestral  

6· Balls de Saló
CODI DIES HORARI
TR1
TR2

DL
DC

De 19:30 a 20:30 h.
De 19:30 a 20:30 h.

7· Tot Ritme

Preu: 15,00 € trimestral, un dia a la setmana  



CODI DIES HORARI
AL1
AL2
AL3
AL4
Preu: 15,00 € trimestral, 
un dia a la setmana

DL
DC
DL
DC

De 20:00 a 21:00 h.
De 20:00 a 21:00 h.
De 15:15 a 16:15 h.
De 15:15 a 16:15 h.

14· Aero-Latino

CODI DIES HORARI
DM1
DM2
 

DL (Nivell1) 
DC (Nivell1)

De 17:30 a 18:30 h.
De 17:30 a 18:30 h.

Preu: 9,25 € trimestral, 
un día a la semana 

CODI DIES HORARI
DV1
DV2
DV3
DV4

DM 
DJ
DM 
DJ 

De 20:30 a 21:30 h.
De 20:30 a 21:30 h.
De 15:30 a 16:30 h.
De 15:30 a 16:30 h.

Preu: 15,00 € trimestral, 
un dia a la setmana 

8· Dansa Moderna

10· Dansa del Ventre CODI DIES HORARI

MUS

Preu: 10 € mensual.

DL a DS

D (matins)

De 9 a 14:00 h. i 
de 15 a 22 h.
De 9 a 14 h.

11· Musculació

CODI DIES HORARI
AL5
 

Preu: 13,50 € trimestral, un dia a la setmana 
 

DL De 16:15 a 17:00 h.

9· Aero-Latino 45’

AL6
 

DC De 16:15 a 17:00 h.

CODI DIES HORARI

Preu: 15,00 € trimestral, un dia a la setmana 

De 19:30 a 20:30 h.
De 19:30 a 20:30 h.

13· Bollywood

BW1
BW2

DM
DJCODI DIES HORARI

CZ1
CZ2

DV
DV

De 19 a 19:45 h.
De 19:45 a 20:30 h.

12· Cubà · Zumba

Preu: 13,50 € trimestral 



CODI DIES HORARI

16· Tonificació

TN1
TN2

DL
DJ

De 18 a 19 h.
De 18 a 19 h.

CODI DIES HORARI
CG1
CG2
CG3
CG4

DL
DC
DL
DC

De 9:30 a 10:30 h.
De 9:30 a 10:30 h.
De 18:30 a 19:30 h.
De 18:30 a 19:30 h.

18· Cardio-Gym (intensitat mitjana)

Preu: 15,00 € trimestral, un dia a la setmana

20· Activitat Física Adaptada 
      (de 12 a 15 anys)
CODI DIES HORARI

AA1 DM-DJ De 17:30 a 18:30 h.
Preu: 12,50 € trimestral, un dia a la setmana

CODI DIES HORARI
TF1 DM De 20:30 a 21:30h.

De 20:30 a 21:30h.TF2 DJ

19· Total Fitness (intensitat alta)

Preu: 15,00 € trimestral, un dia a la setmana

15· Entrenament Virtual
Consulta online amb un professional de l'Educació 
Física i l’Esport. 
Entrenaments individualitzats, consultes relacionades 
amb l'esport, calfaments, etc...
Contacta al correu: almussafes_ent@gva.es

CODI DIES HORARI
AG1
AG2
AG3
AG4

DL
DJ
DM
DV

De 9:30 a 10:30 h.
De 9:30 a 10:30 h.
De 15 a 16 h.
De 15 a 16 h.

21· Aero-Gym

Preu: 
15,00 € 
trimestral, un 
dia a la setmana

CODI DIES HORARI
De 17:30 a 18:30 h.

17· Aero-combat

AC1
AC2

DM
DJ De 17:30 a 18:30 h.

Preu: 15,00 € trimestral, un dia a la setmana

CG4 DC De 18:3
Preu: 15,00 € trimestral, un dia a la setmana

CODI DIES HORARI
ES1 DM De 16:30 a 17:30h.

De 16:30 a 17:30h.ES2 DJ

22· Esquena sana

CODI DIES HORARI
TX1 DL De 15 a 16h.

De 15 a 16h.TX2 DJ

23· TRX

Preu: 15,00 € trimestral, un dia a la setmana

Preu: 15,00 € trimestral, un dia a la setmana



Horaris del tècnic

Lloc: Pavelló - Sala Polivalent

22 · Gimnàstica 
CODI DIES HORARI
GPM1
GPM2
GPM3
GPM4

DM
DJ
DL
DV

De 16 a 17 h.
De 16 a 17 h.
De 16 a 17 h.
De 16 a 17 h.

WT1
WT2

DM
DJ

De 10:15 a 11:15 h.
De 10:15 a 11:15 h. 

WT3
WT4

DM
DJ

De 9:15 a 10:15 h.
De 9:15 a 10:15 h.

Dilluns a dissabtes
Diumenges

DIES HORARI

De 9 a 14 h. i de 15 a 22 h.
De 9 a 14 h.

21 · Gimàstiques suaus
(Way Tan Kong, relaxació...)

Lloc

21 · Gim

Activitats
gratuïtes

ats
es !

CODI DIES HORARI

Sala Musculació

Programació per a persones majors

1. Per l’APP que es va crear per als serveis de la piscina d’estiu i del gym.
2. Pel sistema SERVIWEB (imprescindible tindre usuari i contrasenya).
3. Telefònicament cridant al 96 203 10 46.



Inscripcions a les 
activitats

· 

··

·

·

De dilluns a divendres
d’11 a 14 i de 16:30 a 20 h.
A l’estiu obrim  
d’11 a 14 i de 17 a 20 h.
Tancat el mes d’agost 

Centre d’Informació 
Juvenil

·
·
·
·

·

·

·

Pavelló Cobert. Telf.: 96 203 10 46 
Piscines. Telf.: 96 178 52 82
Correu-e: almussafes_pav@gva.es  · Web: www.almussafes.net

· Carnet d’alberguista (totes les modalitats)
· Carnet internacional estudiant i professor
· Carnet jove
· Certificat digital de la Generalitat 
  Valenciana (signatura electrònica)
· Clau per accedir al programa de 
  garantia juvenil
· TELECENTRE: per a tramitacions per 
  Internet amb DNI electrònic i certificat 
  digital de la Generalitat Valenciana

En el Centre d’Informació Juvenil i Pavelló Municipal.
Per inscriure’s a les activitats  CERTIFICAT DIGITAL i 
CARNET  D’ALBERGUISTA INTERNACIONAL, ESTUDIANT I 
PROFESSOR, CARNET-JOVE,  teniu que anar al CIJ.

Horari

EXPEDICIÓ DE:
Altres serveis

  

Pl. del Mercat, 11
Tel. 96 178 51 10
Fax 96 176 71 46
E-correu:
almussafes_juv@gva.es
www.almussafes.net

On estem?

et



· SUBVENCIÓ ADQUISICIÓ 1a VIVENDA 

SUBVENCIÓ A ENTITATS JUVENILS LOCALS

SUBVENCIONS ORDINÀRIES
SOL·LICITUD: per activitats generals de
l’entitat durant tot l’any. Segons bases
SUBVENCIONS EXTRAORDINÀRIES
SOL·LICITUD: per activitats extraordinàries de 
l’entitat durant tot l’any. Segons bases

Activitats Joventut

· SUBVENCIÓ LLOGUER VIVENDA 

SUBVENCIÓ CURSOS D’IDIOMES

DIRIGIT A: joves entre 18 i 35 anys
SOL·LICITUDS: durant tot l’any. Segons bases

DIRIGIT A: qualsevol persona major de 18 anys.

DIRIGIT A: joves entre 16 i 30 anys
DATA: cursos durant tot l’any. 
SOL·LICITUDS: Segons bases

Consulta totes les subvencions actualitzades a 
www.almussafessubvencions.net/servicios/subvenciones

Si tens inquietuds i motivacions, 
si penses que es pot fer més del 
que es fa, no ho dubtes i 
participa en aquest encontre.

PUNT DE TROBADA: JORNADA DE JOVES DE LA LOCALITAT

EDAT: Entre 14 i 30 anys 
DATA ACTIVITAT:
cada dos mesos

Participació Juvenil Subvencions

AULA MENTOR

EDATS: +18 anys. DATA ACTIVITAT I INSCRIPCIONS: Tot l’any excepte agost

Programa de formació online del Ministeri d’Educació 
on hi ha més de 180 cursos.

EDATS: + 12 anys. DATA D’ACTIVITAT: maig 2020. 
INSCRIPCIONS: en funció de la data de l’activitat.

CURS DE GUITARRA ELÈCTRICA. EDATS: + 12 anys. DATA D’ACTIVITAT: del 19 
d’octubre’20 fins el 14 de maig’21. INSCRIPCIONS: fins el 17 d’octubre’20

CURS: COM PREPARAR 
UNA JAM SESSION

AU M N O P d f ió li d l Mi i i d’Ed ió

PRIMÀRIA: DE 7 A 12 ANYS

SECUNDÀRIA: 
12 A 17 ANYS

CAMPAMENT D’ESTIU
INSCRIPCIONS: juny

DATA ACTIVITAT:  agost 2021

ESCOLA
D’ESTIU

EDATS: entre 4 i 17 anys. DATA D’ACTIVITAT: finals juny i juliol’21.  
INSCRIPCIONS: finals maig i principis juny 2021

Formació i Educació

s
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