
   
    

ACTIVITATS PER ADULTS AL POLIVALENT  
 

ESPORTIVES 
 

Degut a l’increment, per aquest curs, dels preus proposats per  l’empresa que prestava 
fins ara el servei de gestió de les activitats esportives per adults, l’ajuntament 
d’Aiguaviva ha estat estudiant diverses opcions per tal de donar diversificació d’activitats 
a preus raonables.  
 
Al final ha decidit contractar els serveis de l’empresa TOT OCI, que s’encarregarà de les 
activitats esportives dirigides orientades a millorar la salut, el benestar dels esportistes.  
 
Per tant les activitats que es realitzaran durant aquest proper curs als espais del centre 
polivalent La Torrentera seran:  
 
EDAT D’OR: Manteniment bàsic per tothom però especialment pensat per a la gent 
gran. 
Diverses activitats i modalitats esportives de cares a prevenir i millorar sensiblement les 
capacitats funcionals, protegir les estructures i alentir el procés de deteriorament degut 
a l’envelliment i la inactivitat.  
Horari: Dilluns i dimecres de 19 a 20h. 
Preu: 16,00€/mes 
Inscripcions mínimes per dur a terme l’activitat: 10 
Lloc: Centre polivalent  
 
GIMNASTICA DE MANTENIMENT  
 
(OPCIÓ A)  
Horari: Dilluns i Dimecres de 20 a 21h 
Preu: 20,00€ 
Inscripcions mínimes per dur a terme l’activitat: 15 
Lloc: Centre polivalent  
 
(OPCIÓ B)  
Horari: Dimarts i Dijous de 21 a 22h 
Preu: 20,00€ 
Inscripcions mínimes per dur a terme l’activitat: 15 
Lloc: Centre polivalent  
 
(OPCIÓ C)  
Horari: Dilluns i Dimecres de 20 a 21h + Dimarts i Dijous de 21 a 22h  
Preu: 30,00€ 
Inscripcions mínimes per dur a terme l’activitat: 15 
Lloc: Centre polivalent  
 



Les persones que s’inscriguin a l’opció C compartiran l’horari del dilluns i del dimecres 
amb els inscrits a l’activitat de l’opció A i l’horari dels dimarts i dijous amb els inscrits a 
l’opció B.  
Les activitats que es proposen en aquestes sessions de gimnàstica de manteniment són:  
 
Pilates: On s’aprendran les tècniques i exercici característics d’aquest mètode. Facilita 
l’entrenament de la musculatura estabilitzadora. Recomanat per a tothom. 
 
T.B.C: Entrenament muscular i aeròbic que conté, en una sola sessió, els components 
més importants del fitness. Es una activitat flexible amb coreografies senzilles, 
organitzades en circuit, i s’ajusten a tots els nivells dels participants.  
 
Aeròbic: Coreografies fluïdes, rítmiques i que suposen un major repte personal i físic. 
Les sessions suposen una exercitació física constant, amb desplaçaments per tota la sala 
i amb moviments de braços que augmenten la dificultat dels exercicis.  
 
Steps: Activitat cardiovascular consistent en pujar i baixar de forma continuada i rítmica 
d’una plataforma amb el suport de la música. Esdevé un treball intens sobretot pel tren 
inferior.  
 

BALLS DE SALÓ  
 
Curs de balls de saló amb professors de l’Escola de Ball Buenavida.  
Es pretén passar una bona estona al mateix temps que s’aprenen el passos dels balls 
com: 
Txa-txa-txa, Fox-Trot; Pas Doble, Vals inglès, Vals Vienès, Rumba, Bolero,... 
 
S’ensenyarà a l’alumne a distingir els ritmes dels diferents tipus de ball, els passos 
bàsics i altres més complexos, a interpretar la música i saber distingir de  quin ball es 
tracta.  
 
Horari: Divendres a les 22h i fins les 23:30h  
Preu: 25,00€/parella el mes 
Els alumnes que no siguin d’Aiguaviva hauran de pagar un suplement de 5,00€ 
mensuals. 
Inscripcions mínimes per dur a terme l’activitat: 10 parelles  
Lloc: Centre polivalent  
 
LABORS  
 
Vine a passar una bona estona i aprèn a cosir el més bàsic, com fer una vora o canviar 
un botó, o aprèn noves modalitats com el Patchword; punt de creu, mitja, ganxet, ... 

 
Horari: Dimecres de 17:00h a 18:30h   
Preu: 16,00€/ mes. Els majors de 55 anys tindran una subvenció del 50%. 
Els alumnes que no siguin d’Aiguaviva hauran de pagar un suplement de 5,00€ 
mensuals. 
Lloc: Centre polivalent  
 



 
 
CURS D’EXCEL BÀSIC I  AVANÇAT  
 

El  curs està pensat per joves i adults que vulguin conèixer el funcionament i les 
possibilitat d’un full de càlcul, com l’EXCEL.  
El programa del curs inclou:   

- Coneixement de l'entorn i personalització del programa. 

- Creació de presentacions, formats i plantilles.  

- Formulació i funcions especifiques (formules, funcions fx, escenaris, ordenació de 
dades, filtres...) 

- Vinculació amb altres fulls de càlcul i Word 

- Creació de Macros. 

- Taules Dinàmiques. 

- Exemples i creació de fulls de càlcul específics. 

Horari: Dilluns de 18:30h a 20h 
Màxim 4 persones 
Preu: Entre 37,50€ i 75,00€/mes (variarà segons el número d’inscrits)  
Duració del curs d’octubre 2012 a  maig 2013 
Lloc: Centre polivalent  
 

INTRODUCCIÓ A LES NOVES TECNOLOGIES  

Aprèn a navegar per Internet i a conèixer l’ús de les noves tecnologies, a utilitzar el 
correu electrònic per enviar i rebre missatges, a descarregar fotografies, etc.  

Horari: Els dijous a la tarda (horari exacta a concretar)  
Màxim 10 persones 
Preu: 16,00€/ mes. Els majors de 55 anys tindran una subvenció del 50%. 
Duració del curs d’octubre 2012 a  maig 2013 
Lloc: Centre polivalent  
 

DEURES PER ALUMNES D’ESO 
 
Amb l’implantació de la jornada reduïda a l’Institut de Vilablareix molts pares estan 
preocupats pel que faran els seus  fills quan arribin a casa. La majoria estaran sols la 
qual cosa els farà més fàcil que s’oblidin de fer els deures i estudiar a favor de jugar a la 
“play” o amb l’ordinador, mirar el televisor o fins i tot voltar pels carrers. 
Per això l’ajuntament posa a disposició d’aquests estudiants la possibilitat de crear un 
espai d’estudi i de deures durant les tardes de cada dia de les 16:45h a 17:15h.  
 



 
 
 
Per l’espai s’habilitarà una aula del centre polivalent on es puguin fer els deures en 
silenci i tutelats per un persona titulada que els ajudarà a resoldre els dubtes i mantenir 
un ordre d’estudi. A més, es portarà un full d’assistència al dia per tal que els pares 
sàpiguen que els seus fills han assistit a l’espai d’estudi.   
 
Horari: Dilluns i divendres de 16:45 a 17:15h   
Preu: 35,00€/ mes 
Els alumnes que no siguin d’Aiguaviva hauran de pagar un suplement de 5,00€ 
mensuals. 
Inscripcions mínimes per dur a terme l’activitat: 10 alumnes 
Lloc: Centre polivalent  
 
Les inscripcions es poden realitzar a les oficines de l’ajuntament o directament al web 
www.aiguaviva.info 
Els participants de qualsevol activitat municipal que causin baixa ho hauran de 
comunicar per escrit formalitzant el full de baixa a l’Ajuntament en l’horari d’oficina 
establert de 9 a 14h.  
Els rebuts de les activitats es cobraran via domiciliació bancària, per la qual cosa és molt 
important anotar el número de compte corrent a l’hora de fer la inscripció. A tots els 
rebuts retornats se’ls afegirà un recàrrec per l’import de les despeses bancàries que hagi 
repercutit aquella devolució.  
Esperant que amb aquesta proposta d’activitats omplim les necessitats de la majoria de 
la població d’Aiguaviva   
 
Us saluden atentament 
 
 
 
 
Just Garcia Marcos       Marta Vives Albertí  
Regidor de Cutura i Esports     Regidora Educació i Gent Gran   

 


