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1. INTRODUCCIÓ
Esport, diversió i entreteniment segur per a totes les edats, amb
especial atenció als escolars durant les seues vacances estivals de
2022.
Amb la fi del curs escolar i l’arribada de les vacances, els i les menors tenen un excel·lent moment per a fer esport i entretindre’s.
Per aquest motiu, la Fundació Esportiva Municipal de l’Ajuntament
del València promou cada estiu una àmplia oferta lúdica esportiva
per a xiquets, xiquetes i menors en edat escolar.
Però l’estiu també és platja. I València compta amb unes platges urbanes amb excel·lents condicions per a la pràctica esportiva sobre
l’arena al costat de la mar. Esports com la vela lleugera, aquàtics…
A més de vòlei, handbol, futbol i rugbi platja, entre altres, podran
divertir i entretindre als xicotets de la casa.
El Programa de les Escoles Esportives d’Estiu, que compta amb
la col·laboració i organització de federacions i entitats esportives
de la ciutat, permet combinar l’esport i diversió amb el caràcter
educatiu d’aquestes activitats multidisciplinàries. Un programa
que ve desenvolupant-se des de 1996 i que està destinat a xiquets,
xiquetes i menors de 4 a 18 anys i dirigit pel personal tècnic de
les Escoles Esportives. Aquest programa ofereix un total de 6.000
places en diferents centres esportius i instal·lacions de la ciutat
per a afavorir una variada i atractiva pràctica esportiva.

� 12 escoles esportives d’estiu.
� Més de 6.000 places a preus populars.
� 10% places bonificades per a xiquets i xiquetes en risc d’exclusió
social.

� Xiquets i xiquetes des dels 4/5 anys fins als 16/18 anys.
A l’estiu no sols es pot fer esport, sinó que també es pot gaudir
veient esport. I és que l’agenda d’esdeveniments esportius participatius, competitius o d’exhibició no descansa durant els mesos
estivals. Així, entre els mesos de juny i setembre podrem practicar
o gaudir de l’esport amb més de 25 esdeveniments de tota índole
i disciplines, dels quals 8 se celebraran a la platja.
A més, cal destacar com en anys anteriors, les activitats esportives dirigides que se celebren a la platja durant l’estiu, completant
l’oferta de la resta d’activitats (ioga, taitxí, fitness llatí, marx nórdica, etc.).
Tot això practicat de manera segura, amb el compliment de les
restriccions marcades per les autoritats sanitàries i amb la participació de personal tècnic qualificat.
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2.OBERTURA DE LES INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES MUNICIPALS DURANT L’ESTIU
Per a aquest estiu la Fundació Esportiva Municipal mantindrà
oberts la majoria dels centres esportius municipals. El mes de
juliol romandran oberts la majoria de les instal·lacions i centres
esportius, mentre que el mes d’agost es tancaran parcialment 12
instal·lacions per motius tècnics i de manteniment.

INSTAL·LACIONS OBERTES DURANT L’ESTIU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Estadi del Túria.
Poliesportiu Benimaclet.
Pavelló Font de Sant Lluís.
Poliesportiu Natzaret.
Camp de futbol Quatre Carreres.
Poliesportiu El Carmen.
(de l’1 al 31 d’agost, obert de 8:00 a 15:00 h).
C.D.C. Patraix.
Poliesportiu Rambleta.
C.D.C. Abastos.
Piscina Aiora.
Poliesportiu J.A. Samaranch.
Polideportivo Verge del Carme-Beteró
(de l’1 al 28 d’agost, obert a partir de les 17.00 h.).
Poliesportiu La Hípica.
Escola Municipal de Vela.
Poliesportiu Dr. Lluch
(en agost, tancat dissabtes i diumenges).
Poliesportiu Malilla.
Poliesportiu Asturias.
Poliesportiu Benimàmet.
Camp de Beisbol-Softbol.
Instal·lació vòlei platja València.

INSTAL·LACIONS PARCIALMENT OBERTES
DURANT L’ESTIU
Per motius tècnics es tancarà parcialment les següents
instal·lacions esportives municipals:
• Pavelló Benicalap (tancat del 1 d’agost al 28 d’agost).
• Velòdrom Lluis Puig (obert del 6 al 14 d’agost de 8:00 a
15:00 h. Tancat del 15 al 28 d’agost).
• Pavelló Cabanyal-Canyamelar (tancat del 8 al 26 d’agost).
• Pavelló de Fuensanta (tancat de l’1 al 28 d’agost).
• Piscina Trafalgar (tancat de l’1 al 31 d’agost).
• C.D.C. Petxina (tancat de l’1 al 31 d’agost).
• Poliesportiu Marchalenes (tancat del 8 al 23 d’agost).
• Poliesportiu Montolivet (tancat de l’1 al 31 d’agost).
• C.D. La Creu del Grau (tancat de l’1 al 31 d’agost).
• Camp Rugbi (Tram V) (tancat de l’1 al 15 d’agost).
• Rocòdrom (tancat de l’1 al 31 d’agost).
• C.D Orriols (tancat de l’1 al 31 d’agost).
• Poliesportiu Quatre Carreres (tancat els cap de setmana
de juliol. Tancat del 1 al 21 d’agost)
• Pavelló Malva-Rosa (tancat de l’1 al 15 d’agost).
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3. PISCINES MUNICIPALS D’ESTIU
Per a l’estiu 2022, està programada l’obertura de 8 piscines
municipals descobertes:

Piscina El Palmar

Piscines Parc de l’Oest

Poliesportiu Benimaclet

Horari bany lliure:
Dilluns a divendres
de 11:00 h a 15:00 h i de 16:00 h a 19:00 h.
Dissabtes, diumenges i festius
de 11:00 h a 15:00h i de 16:00 a 20:00h.

Horari bany lliure:
Dilluns a divendres
de 12.00 h a 18.30 h.
Dissabtes, diumenges i festius
de 11.00 h a 19.00 h.
Divendres de juliol i agost:
obertura nocturna, de 21:00 h a 01:00 h.

Horari bany lliure:
Dilluns a divendres
de 12:30 h a 14:30 h i de 15:30 h a 18:30h.
Dissabtes, diumenges i festius
de 10:00 a 14:30h y de 15:30 a 20:00h.

25 de juny - 11 de setembre

Horari cursets:
De 10:00 h a 10:45 h.
De 19:00 h a 19:45 h

Piscina de Castellar Oliveral
25 de juny-31 d’agost.

Horari bany lliure:
Dilluns, dimecres i divendres
de 15:00 h a 19:00 h
Dimarts i dijous
de 12:00 h a 18:30 h
Dissabte, diumenge i festius
de 12:00h a 19:00h

11 de juny-11 de setembre

Horari cursets:
De 09:00 h a 11:45 h.
De 18:45 h a 20:30 h.

Piscina Benimàmet

14 de juny-11 de setembre
Horari bany lliure:
Juny i juliol: Dilluns a dimenges
de 11:00 a 19:00 h
Agost: Dilluns a diumenges
de 12:00h a 19:00h.

Horari cursets:
De 10:00 h a 12:00 h.
De 18:30 h a 20:30 h.

Piscina de Natzaret

Piscina La Hípica

6 de juny-11 de setembre

Horari bany lliure:
Dilluns a diumege
de 11:00 h a 19:00h.

Horari bany lliure:
Dilluns a diumenges
de 11:00 h a 19:00 h

Horari de campus:
De 09:00 h a 11:00 h.

18 de juny - 11 de setembre

11 de juny - 11 de setembre

Horari cursets:
De 10:00 h a 10:45 h.
De 18:45 h a 21:00 h.
Horari de campus:
De 10:45 h a 12:30 h.

Piscina de Benicalap
11 de juny -11 de setembre
Horari bany lliure:
Dilluns a divendres
de 12:00 h a 20:30h.
Dissabtes, diumenges i festius
de 11:00h a 19:00h.
Horari cursets:
De 10:00 h a 12:00 h.
De 18:30 h a 20:30 h.
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3.1.- OFERTA DE CURSOS/ACTIVITATS DE NATACIÓ PER A TOTES LES EDATS
Per a aquest estiu hi ha programada una oferta d’aproximadament
2.436 places en activitats aquàtiques (matro-natació, natació
preescolar, natació escolar, natació adults i aquagym), distribuïdes de la següent forma:

Desglossament
per instal·lació:
936 places en Parc de l’Oest.
356 places en Benicalap.

Les dates de cursos de natació en les piscines de Benimaclet, Parc
Oest, Castellar, Benicalap i El Palmar per a aquest estiu 2022 són
les següents:

• JUNY
des del dia 13 fins al 27 (10 sessions) dia 24 festiu

• JULIOL
des del dia 1 fins al 28 (20 sessions)

258 places a Castellar.
552 places en Benimaclet.

• AGOST

104 places en El Palmar

des del dia 1 fins al 29 (20 sessions)

60 places en Benimàmet
170 places en Natzaret
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3.2.- BANY LLIURE, ACTIVITATS RECREATIVES I FESTES TEMÀTIQUES
Totes les piscines d’estiu compten amb bany lliure, de dilluns a divendres de 12.00 h a 18.30 h., i dissabtes-diumenges d’11.00 h a 19.00 h.
Els divendres a la nit, el Complex Piscina Parc de l’Oest obrirà al
públic de 21.00 h a 00.45 h, per a celebrar festes temàtiques:

Divendres 24 de juny: OBERTURA NOCTURNA ‘BENVINGUT
L’ESTIU’. De 21:00 a 01:00 h. Inflables aquàtics, animació amb pallassos, paddle surf, GRUP DE MÚSICA EN DIRECTE

Divendres 1 de juliol: OBERTURA NOCTURNA EIVISSENCA.

De 21:00 a 01:00 h. Inflables terrestres, paddle surf, regal sorpresa
per a qui vinga vestit de blanc, tallers mariners per a xiquets. DJ de
música Chillout.

Divendres 8 de juliol: OBERTURA NOCTURNA HAWAIANA.

De 21:00 a 01:00 h. Inflables aquàtics, Regal per a qui vinga amb
garlandes, animació infantil, concurs de limbo infantil, iniciación al
paddle surf a partir de 8 anys.

Divendres 15 de juliol: OBERTURA NOCTURNA MÀGICA.

De 21:00 a 01:00 h. Inflables aquàtics i terrestres, concurs de
disfresses infantils i adults, taller de màgia infantil, espectacle en
directe del Mag Martí amb màgia de prop. Grup de música en directe:
LEYA & THE GENTLEMEN

Divendres 22 de juliol: OBERTURA NOCTURNA CARIBENCA.

De 21:00 a 01:00 h. Inflables aquàtics i terrestres, classes de salsa,

teatre de titelles. DJ de música caribenya.

Divendres 29 de juliol: OBERTURA NOCTURNA SWING.

De 21:00 a 01:00 h. Inflables aquàtics i terrestres, actuació grup
de ball, animació infantil con globoflèxia. DJ amb música temàtica.

Divendres 5 d’agost: OBERTURA NOCTURNA BRASILERA.

De 21:00 a 01:00 h. Inflables terrestres, concurs de ball infantil, exhibició de capoeira.

Divendres 12 d’agost: OBERTURA NOCTURNA POP.

De 21:00 a 01:00 h. Inflables aquàtics i terrestres, concurs de ball
infantil, taller ecològic infantil. DJ amb música pop.

Divendres 19 d’agost: OBERTURA NOCTURNA DISFRESSES.

De 21:00 a 01:00 h. Inflables aquàtics i terrestres, animació infantil,
aqua zumba per a xiquetes, xiquets i persones adultes, premis a la
millor disfressa. Grup de música en directe.

Divendres 26 d’agost: OBERTURA NOCTURNA ‘COMIAT DE L’ESTIU’.

De 21:00 a 01:00 h. Inflables aquàtics i terrestres, animació infantil,
per a xiquetes, xiquets i persones adultes, espectacle de focs, sorteig de regals. DJ amb música estiuenca.

Divendres 2 de setembre: OBERTURA NOCTURNA ‘COMIAT DE

L’ESTIU’.
De 21:00 a 01:00 h. Inflables aquàtics i terrestres, animació infantil,
aqua zumba per a xiquets i adults, sorteig de regals. Grup de música
en directe.
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Les piscines descobertes de Benimaclet, Nazaret i El Palmar
comptaran amb activitats recreatives de Aqua Zumba gratuïtes
para tots els usuaris de la piscina els següents dies i horaris.

Piscina de Benimaclet

Piscina de Natzaret

Piscina de El Palmar

JULIOL

JULIOL

JULIOL

Dimecres 6, 13, 20, 27
De 16:00 a 17:00 h

Dijous 7, 14, 21 i 28
De 16:00 a 17:00 h

Diumenges 10 i 24
De 12:00 a 13:00 h

Dissabtes 2, 9, 16, 23 i 30
De 12:00 a 13:00 h

Dimenges 3, 17 i 31
De 12:00 a 13:00 h

AGOST

Dilluns 4, 11, 18 i 25
De 16:00 a 17:00 h

AGOST

Dilluns 1, 8, 22 i 29
De 11:00 a 12:00 h
Dimecres 3, 10, 17, 24, 31
De 11:00 a 12:00 h
Dissabtes 2, 9, 16, 23 i 30
De 11:00 a 12:00 h

Dimarts 5, 12, 19 i 26
De 16:00 a 17:00 h

AGOST

Dimarts 2, 9, 16, 23 i 30
De 11:00 a 12:00 h

Divendres 1, 8, 15, 22 i 29
De 16:00 a 17:00 h

Divendres 5, 12, 19 i 26
De 11:00 a 12:00 h
Dimenges 7 i 21
12:00 a 13:00 h

Dijous 4, 11, 18 i 25
De 11:00 a 12:00 h
Dimenges 14 i 28
De 12:00 a 13:00 h
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3.3.- TARIFES

Tarifes cursos matronatació (1 i 2 anys).
20 sessions: 135,25€
10 sessions: 96,60 €

Tarifes cursos natació preescolar (3 i 4 anys).
20 sessions: 73,25€
10 sessions: 52,30€

Tarifes cursos natació escolar (de 5 a 15 anys,
pensionistes, jubilats i persones amb discapacitat):
20 sessions: 52,30€
10 sessions: 31,10€

Tarifes cursos natació adults (a partir de 16 anys).
20 sessions: 62,70€
10 sessions: 41,70€

Tarifes cursos aiguagim:
20 sessions 59,30€ (reduïda 29,70€)
10 sessions 42,20 € (reduïda 21,10€)

Tarifes bany lliure:
Utilització lliure (entrada diürna) 3,35€ (reduïda 1,70€)
Utilització lliure (entrada nocturna) 4,60€ (reduïda 3,35€)
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4. ACTIVITATS ESPORTIVES
A LES PLATGES DE VALÈNCIA
En aquest apartat es recullen totes les activitats incloses en el
“Pla de Temporada a les platges 2022” de la Fundació Esportiva
Municipal de València i per a les quals s’ha obtingut l’autorització
corresponent de la Demarcació de Costes a València.
Es tracta d’activitats de caràcter popular que busquen la participació de la ciutadania de totes les edats.

4.1. INSTAL·LACIÓ MUNICIPAL VOLEIBOL
PLATJA VALÈNCIA

4.2. INSTAL·LACIÓ PER A LA PRÀCTICA DEL
FUTBOL PLATJA VALÈNCIA

La Instal·lació Municipal de Voleibol Platja és un espai lúdic-esportiu, amb una superfície de 10.876 m², situat a la Platja de la Malvarosa, per a la pràctica de vòlei platja, en particular, i dels esports
de platja, en general.

Per a este estiu s’han autoritzat dos zones per a la pràctica de
futbol platja:

En ella, s’organitzen activitats dirigides a tota mena de públic on
es promociona la salut i l’exercici a l’aire lliure a la platja

Dates:

Des del 1 abril al 31 d’octubre. Els horaris d’obertura es preveuen
de 10.00 h a 22.00 h.
El conjunt d’instal·lacions disposa:

� 16 pistes de vòlei platja que poden utilitzar-se també per a la
pràctica d’altres esports.

� Pista central amb il·luminació i un espai adaptat per a qualsevol
esdeveniment.

� Quiosc-Bar.

� ZONA 1. FUTBOL PLATJA: Es tracta d’una zona de 5.000 m²

situada a la platja de la Platja de la Malva-rosa per a la pràctica
del futbol platja.

Dates

Des de l’ 1 de maig al 31 d’octubre. Tots els diumenges i festius
de 9:30 a 13:00h i dimarts i dijous de 18:30 a 20:30 s’organitzen
competicions recreatives

� ZONA 2. FUTBOL PLATJA FEMENÍ: Es tracta d’una zona de 3.375

m² ubicada en la Platja de la Malva-Rosa, enfront del Pavelló Esportiu.

Dates:

Des de l’1 de maig al 31 d’octubre.
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4.3. ACTIVITATS NÀUTIQUES A LES PLATGES
DE VALÈNCIA
Per a aquest estiu l’FDM ha sol·licitat l’autorització per al muntatge de 4 canals nàutics que possibilitaran la pràctica de les següents activitats:
Activitats nàutiques en la zona marítima terrestre de la platja de

Activitats nàutiques en la zona marítima terrestre de la platja Pere-

la Malva-rosa (situada enfront del pavelló Malva-rosa):

llonet (situada inmediatament al sur de la Gola del Perellonet):

SURF, PIRAGUA, WINDSURF, PÀDEL SURF, ETC.
Dates: Del 15 de juny al 15 de setembre de 2022.

CATAMARÀ, WINDSURF, PATÍ A VELA, PADDLE SURF, ETC.
Dates: De l’1 de juliol al 15 de setembre de 2022.

Activitats nàutiques en la zona marítima terrestre de la platja del

Activitat de Kite Surf a la Platja del Perellonet (en la part sud de la

CATAMARÀ, WINDSURF, PATÍ A VELA, PADDLE SURF, ETC.
Dates: De l’1 d’abril al 31 d’octubre de 2022.

KITE SURF.
Dates: De l’1 de juliol al 15 de setembre de 2022.

Cabanyal (situada enfront de l’espigó de la Marina Real):

platja, al costat de la Gola del Perelló):
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4.4. ACTIVITATS DIRIGIDES A LA PLATJA
(GRATUÏTES)
Es tracta de classes d’una hora de duració de diferents modalitats
esportives, repartides al llarg del dia (tres al matí i dos a la vesprada). L’activitat està dirigida a tota la gent que acudisca a la platja i
vulga passar part del seu temps d’oci realitzant una activitat física.
Superfície: 1.000 m² annexos a la Instal·lació Voleibol platja València.
Dates: 1 de juliol al 31 d’agost, tots dos inclusivament (de dilluns a
diumenge).

ACTIVITATS:
• Ioga
• Condicionament Físic General
• Taitxí
• Pilates
• Fitness Llatí
• Gap
• Cross Training
• Programa Esport i Salut/ 3a Edat
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4.4. ACTIVITATS DIRIGIDES A LA PLATJA
(GRATUÏTES)

HORARIS:
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

DIUMENGE

08:00-09:00

COND. FÍSIC
GENERAL

PROGRAMA
ESPORT SALUT /
3a EDAT

TAITXÍ

PROGRAMA
ESPORT SALUT /
3a EDAT

COND. FÍSIC
GENERAL

TAITXÍ

IOGA

09:00-10:00

IOGA

PILATES

TAITXÍ

PILATES

IOGA

TAITXÍ

FITNESS LLATÍ

10:00-11:00

PILATES

PROGRAMA
ESPORT SALUT /
3a EDAT

FITNESS LLATÍ

PROGRAMA
ESPORT SALUT /
3a EDAT

PILATES

FITNESS LLATÍ

CROSS TRAINING

19:30-20:30

FITNESS LLATÍ

GAP

IOGA

GAP

PROGRAMA
ESPORT SALUT /
3a EDAT

FITNESS LLATÍ

20:30-21:30

IOGA

FITNESS LLATÍ

TAITXÍ

FITNESS LLATÍ

PILATES

CROSS TRAINING
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4.5. MARXA NÒRDICA A LA PLATJA
Organitzada per la Escuela Valenciana de Marcha Nórdica, esta
activitat, de 60 minuts de duració, es durà a terme els mesos de
juliol i d’agost en el següent horari:

HORARIS:
� Dilluns i dissabte:
De 8:00 a 9:00 h
� Dimecres:
De 20:00 a 21:00 h
� Diumenge:
De 8:00 a 9:00 h (nómes 17 de juliol i 21 d’agost).
Màxim 15 participants per sessió.
Necessaria inscripció
BwvJikJ92u8

previa

en:

https://forms.gle/Pouc6s-
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5. ESDEVENIMENTS ESPORTIUS
A L’ESTIU
A València se celebren al llarg de l’any més de 100 esdeveniments
esportius. Concretament, entre els mesos de juny i agost se celebren més de 25 esdeveniments esportius, dels quals 8 es desenvoluparan en alguna de les platges de València.

En la majoria dels casos es tracta d’esdeveniments esportius populars, si bé també està prevista la celebració
de diversos esdeveniments especials.

Dia

Mes

Esdeveniment

Organitzador

Esport

Lloc

5

juny

Triatlón València

Club Triatló a
Corre Cuita

Triatló

Platja de la
Malva-Rosa i
via pública

9 al 12

juny

Surf, Music &
Friends

Club deportivo Surf,
Music & Friends
Valencia

Surf

Platja del Cabanyal

18 i 19

juny

Campionat Autonómic de
Salvament i Socorrisme

Federació de
Salvament i
Socorrisme C.V

Salvament i
socorrisme

Platja del Cabanyal

26

juny

XXIV Travesía a nado Puerto
de Valencia

Federació de
Natació C.V

Natació

Port de València

1 al 3

juliol

25º Torneig Internacional de
Rugby playa Tiburón

Tatamy
Rugby Club

Rugby Platja

Platja del Cabanyal

9 i 10

juliol

Ocean & Beach
Full Life

Federación de Salvamento y Socorrismo
C.V.

Salvament i
Socorrisme

Platja del Cabanyal

18 al 24

juliol

25º Internacional Ciuat de
València de Futvoley

Club Deportivo
San José

Futvoley

Platja del Cabanyal

30 i 31

juliol

XII Open la Malva – València
Voley Playa

Club de Vóley
La Malva

Volei Platja

Instal·lació
municipal de volei
platja
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6.ESCOLES ESPORTIVES D’ESTIU
6.1.- ESCOLES ESPORTIVES
La Fundació Esportiva Municipal de València es troba preparant
les activitats de les seues tradicionals Escoles Esportives (EEDD)
d’Estiu, que donaran inici el mes de juny. coincidint amb l’arrancada
de les vacances escolars. Enguany, l’FDM, en col·laboració amb diferents federacions i entitats esportives, oferta un total de 6.000
places dirigides a xiquets i xiquetes de València amb edats compreses entre 4 i 18 anys, els qui podran triar entre 12 modalitats
esportives.

Les Escoles Esportives (EEDD) d’estiu es desenvolupen tots els
anys amb l’objectiu de facilitar l’aprenentatge dels més xicotets a
través de classes esportives i lúdiques que els permeten continuar
amb el seu ritme habitual en els períodes vacacionals i, al temps,
experimentar l’esport d’una forma més lúdica en període de vacances escolars. A més, serveix de suport a la conciliació laboral i
familiar per als pares que treballen durant el període de descans
estival.

Les EEDD d’estiu es desenvoluparan, en la seua majoria, per torns
setmanals, durant els mesos de juny a setembre, en un total de 12
instal·lacions municipals, totes elles situades a la ciutat de València.

Estes activitats estan obertes a escolars que provenen dels centres socials municipals, per la qual cosa aproximadament unes 600
de les places totals (el 10% del total) aniran destinades a xiquets i
xiquetes d’un programa d’inclusió social a través de l’esport.

Les activitats de les Escoles Esportives (EEDD) d’estiu compten
amb preus molt assequibles i quasi totes elles disposen de servei
opcional de menjador per a aquells que ho desitgen, gràcies al
suport municipal.
Entre les diferents modalitats esportives oferides es troben futbol
sala, hoquei, futbol femení, waterpolo, bàsquet, triatlón, colpbol, karate, handbol, esgrima, rem, escacs i vòlei platja, així com
altres esports alternatius, jocs esportius i recreatius.

� 12 EEDD d’estiu.
� 6.000 places a preus populars.
� 10% places bonificades per a xiquets/es amb riscos d’exclusió social.
� Xiquets/es des dels 4/5 anys fins als 16/18 anys.
Les inscripcions es realitzaran en les diferents seus de les entitats
organitzadores.
A continuació, es presenta l’oferta per a l’estiu 2022, en la qual es
podran trobar activitats esportives molt variades i atractives, així
com els contactes i enllaços amb els organitzadors.
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Campus Multiesportiu Petxina
Complex Esportiu-Cultural Petxina.

� De 6 a 14 anys.
Del 27 de juny al 29 de juliol en 6 torns setmanals diferents.
Últim torn extraordinari de l’1 al 7 de setembre.
Dilluns a divendres de 9:00h -14:00 h o de 9:00h - 17:00 h.
Amb entrada a partir de las 8:00 h.
70 € fins a les 14 h / 130 € fins a les 17 h (amb menjador).
120 places per torn.
Club d’Escacs Ciutat Vella.
sedesportcampus@hotmail.com
www.clubajedrezciutatvella.blogspot.es

Escola Esportiva d’Estiu d’Hoquei i
multiesport Verge del Carme-Beteró 2021
� De 5 a 15 anys.
Del 22 al 24 d juny. A continuació, torns semanals de dilluns a divendres del 27 de juny al 26 d’agost i del 29 d’agost al 2 de setembre.
8:00 a 15:00 h — Possible ampliació fins a les 17.00 (7€ extra al dia).
El preu inclou escola de 8:00 h a 15:00 h (69€); menjador (35€) i
ampliació de l’horari de 15:00 h a 17:00 h (27,50€). Descomptes
per germans.
250 places per torn.
Federació d’Hoquei de la Comunitat Valenciana
poliesportiu@fhcv.es
www.fhcv.es

Escoles d’estiu de karate
Poliesportiu Cabanyal–Canyamelar
De l’1 al 30 de juny i de l’1 al 30 de setembre
2 grups. Dimarts i dijous de 17:30 a 19:00h i de 19:00 h a 20:30 h
20 places per torn
Pavelló Benicalap
De l’1 al 30 de juny i de l’1 al 30 de setembre
2 grups. Dilluns i dimecres de 17:30 h a 19:00 h i de 19:00 a 20:30 h
20 places per torn
� De 8 a 16 anys.
Juny i setembre: 20 € – 1 mes
Federación de Kárate de la Comunidad Valenciana
eeddkarate@fkaratecv.es – 622943464
www.fkaratecv.es

Escola d’estiu de futbol femení 2022
Poliesportiu Natzaret.
� De 6 a 17 anys.
Del 27 de juny al 1 de juliol. 3 torns setmanals de dilluns a divendres.
De 9:00 h a 14:30 h.
65 € – Un torn. 100€ - Dos torns. 130€ - tres torns
Descomptes per més d’una setmana
C.F.F Marítim
info@cffmaritim.com
http://cffmaritim.com/web/index.php/otras-actividades/
campus-de-verano/

22

English Summer School
CEIP Ramiro Jover.

� De 4 (nascuts 2018) a 12 anys.
Del 27 de juny al 29 de juliol. 5 torns de dilluns a divendres.
Summer School: De 9:00 h a 13:30 h / Escola Matinera:
De 8:00 h a 9:00 h / Menjador: De 13:30 h a 15:00 h

Escola d’iniciació al vòlei platja

Instal·lació de vòlei platja a la Platja de la Malva-rosa
� De 8 a 18 anys.

60 € per torn i alumne / Menjador: 30 € per torn i alumne / Escola
Matinera: 10 € per torn i alumne

Del 20 de juny al 29 de juliol, en torns de 15 dies.

Descomptes per més d’un torn i per germans
60 places per torn.

Grup A (8-12 anys)
Dilluns, dimarts i divendres de 17:30 h a 19:00 h

Federación de Bádminton de la Comunidad Valenciana
ivan.gallardo@uv.es | www.badmintoncv.org

Grup B (13-14 anys)
Dilluns, dimarts i divendres de 19.00 h a 20:30 h

VII Campus Waterpolo Túria

Grup C (15-18 anys)
Dimarts i dijous de 17:15 h a 19:30 h

� De 5 a 15 anys.

Grup D (15-18 anys femení)
Dimarts i dijous de 17:15 h a 19:30 h.

Poliesportiu Natzaret

Del 27 de juny al 22 de juliol.
4 torns setmanals de dilluns a divendres
De 9:00 h a 15:00 h.
95 € preus per setmana.
50 places per torn.
Club Waterpolo Turia Valencia.
actividadeswaterpolturia@outlook.es
622036147 – 621051221
www.waterpoloturiavalencia.es

40 € per torn i alumne.
144 places (48 per torn).
Federación de Voleibol de la Comunidad Valenciana
fvbcvdv@fvbcv.com
www.fvbcv.com
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Escola de triatló
Poliesportiu Natzaret
� De 5 a 15 anys.

Escola de handbol en el
Poliesportiu Cabanyal - Canyameral

Del 27 de juny al 15 de juliol.
3 torns setmanals
De dilluns a divendres

Poliesportiu Cabanyal - Canyameral

De 9:00 a 14:00h
65 € per setmana.
Opció d’entrada a les 8:00 h (+10 €/setmana)
Opció d’eixida a les 16:00 h (+10 €/ setmana).
Servici de menjador a part (consultar)

Del 27 de juny al 8 de juliol.
2 torns setmanals
De dilluns a divendres

80 places per torn
Federació de Triatló de la Comunitat Valenciana | S.D Correcaminos
https://triatlon.correcaminos.org/

� De 9 a 16 anys.

De 9:00 a 13:00h
45 € per setmana.
40 places per setmana
Federació de Balonmano de la Comunitat Valenciana
areatecnica@fbmcv.com
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Escola de rem

Escola Federació de Rem, La Marina de València
� De 8 a 15 anys.

Escola d’Estiu del Poliesportiu
Benimaclet Bàsquet i Esgrima

Del 27 de juny al 15 de juliol.
3 torns setmanals
De dilluns a divendres

Poliesportiu Benimaclet.

De 9:00 a 14:00h
95 € per setmana.
Opció d’entrada a les 8:00 h (+10 €/setmana)
Opció d’eixida a les 16:00 h (+10 €/ setmana).
Servici de menjador a part (consultar)

Del 22 al 24 de juny. A continuació, torns setmanals de dilluns a
divendres el 27 de juny al 29 de juliol. Últim torn extraordinari del
29 d’agost al 2 de setembre.
De 8:00 h a 14:30 h. Amb servei de dinar fins a les 16.30 h.

� De 5 a 16 anys.

20 places per setmana

1er torn: 40 €. Resta de setmanes 71 €/setmana. 123 € per alumne
i setmana amb menjador.
Consultar descomptes per germans i packs de setmanes.

Federació de Rem de la Comunitat Valenciana
https://escuela.fremocv.org/

180 places per torn.
Federación de Baloncesto de la Comunitat Valenciana.
Col·labora la Federación de Esgrima de la Comunidad Valenciana.
fbcv@fbcv.es – 96 346 50 01
www.fbcv.es
www.fecv.es
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6.2.ALTRES ACTIVITATS I CAMPUS EN LES
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS
A més de les anteriors, es desenvoluparan diverses activitats i
campus en altres instal·lacions esportives de la ciutat de València.
S’han sol·licitat autorització per als següents campus:

ENTITAT

INSTAL·LACIÓ

PERÍODE

MODALITAT

LA OLA CAMP

INSTAL·LACIÓ
VOLEI PLATJA

Del 20 de juny
al 8 d’ agost

MULTIESPORT

CAMPUS DANZA
FUNDACIÓN
HORTENSIA HERRERO

CDC PETXINA

Del 15 al 28
d’agost

MULTIESPORT

CAMPUS ISABEL DE
VILLENA

PAVELLÓ
MALVA-ROSA

Del 27 de juny
al 15 de juliol

BÀSQUET

CAMPUS VALÈNCIA
CLUB
ATLETISME

ESTADI DEL
TÚRIA
TRAM III

Del 4 al 29 de
juilol

ATLETISME

CAMPUS ESTIU TENIS

POLIESPORTIU
DR. LLUCH

Del 28 de juny
al 30 de juliol

MULTIESPORT

ENTITAT

INSTAL·LACIÓ

PERÍODE

MODALITAT

CAMPUS AQUAVAL
PARC OEST

COMPLEX
PISCINES PARC
OEST

Del 27 de juny
al 28 de juliol

MULTIESPORT

CAMPUS AQUAVAL
PISCINA BENICALAP

PISCINA
BENICALAP

Del 27 de juny
al 29 de juliol

MULTIESPORT

CAMPUS ESTIU TENIS

POLIESPORTIU
MONTOLIVETE

Del 28 de juny
al 30 de juliol

MULTIESPORT

CAMPUS ESTIU
RAMBLETA

CENTRE
RAMBLETA

Del 22 de juny
al 31 d’agost

MULTIESPORT

CAMPUS DANZA
FUNDACIÓN
HORTENSIA HERRERO

CDC PETXINA

Del 16 al 27
d’agost

MULTIESPORT

CAMPUS ESTIU
MALILLA

CENTRE
ESPORTIU
MALILLA

Del 22 de juny
al 29 de juliol

MULTIESPORT

CAMPUS ISABEL DE
VILLENA

PAVELLÓ
MALVARROSA

Del 28 juny al
31 juliol

BÀSQUET

CAMPUS ESTIU
LA HÍPICA

POLIESPORTIU
LA HÍPICA

Del 27 de juny
al 29 de juliol

MULTIESPORT

CAMPUS CGR ATLÉTICO
VALENCIA

PAVELLÓ
BENICALAP

GIMNÀSTICA
RÍTMICA

SUMMER CAMP

POLIESPORTIU
JUAN ANTONIO
SAMARANCH

Del 27 de
juny al 2 de
setembre

Del 4 al 29 de
juliol i del 29
d’agost al 2 de
setembre

MULTIESPORT

CAMPUS CLUB ATZAR

VELÒDROM
LLUÍS PUIG

Del 27 de juny
al 22 juliol

GIMNÀSTICA
RÍTMICA

CAMPUS BENIMÀMET

POLIESPORTIU
BENIMÀMET

Del 27 juny al
29 de julio

MULTIDEPORTE

CAMPUS FUNDACIÓN
DIAGRAMA

POLIESPORTIU
NATZARET

Del 28 juny al
9 juliol

MULTIESPORT

CAMPUS ESTIU TENIS

POLIESPORTIU
MONTEOLIVETE

Del 27 de juny
al 31 de juliol

MULTIESPORT

CAMPUS ARCA DE NOÉ

POLIESPORTIU
NATZARET

Del 4 al 29 de
juliol i de l’1 al
26 d’agost

MULTIESPORT

ENTITAT

INSTAL·LACIÓ

PERÍODE

MODALITAT

U.D FONTENTA

CAMP DE UTBOL
DE QUATRE
CARRERES

Del 24 de juny
al 15 de juliol

FUTBOL

CAMPUS C.E URBANS

POLIESPORTIU
NATZARET

Del 4 al 8 de
juliol

SKATE

CAMPUS ESTIU
JOVE
(regidoria de joventut)

POLIESPORTIU
NATZARET

Del 1 al 31 e
juliol

FUTBOL FEMENÍ

CAMPUS ASOCIACIÓN
PERIFERIA

PAVELLÓ FONT
DE SANT LLUÍS

Del 27 de juny
al 15 de juliol

MULTIESPORTTENNIS DE TAULA

CAMPUS C.B
CAMPANAR

PAVELLÓ
BENICALAP

Del 27 de juny
al 4 de juliol

BÀSQUET

7.

ESCOLA
MUNICIPAL
DE VELA

7. ESCOLA MUNICIPAL DE VELA
7.1. CAMPUS DE VELA PER A XIQUETS I XIQUETES
Campus setmanals de 5 dies, de matí o dia complet (els horaris poden
ser de 9:00 h a 14:00 h o de 9:00 h a 17:00 h). Durant tot l’estiu: del 28
de juny al 3 de setembre, ininterrompudament, de dilluns a divendres.

Preus:
� Campus Estiu: de 9:00 h a 14:00 h – 145€ (5 dies)
� Campus Estiu: de 9:00 h a 17:00 h – 187€ (5 dies)
� Segur obligatori = Llicència d’Escola de la FVCV – 8,5€ / Anual
� Descompte família nombrosa: 10% (Necessari adjuntar el
carnet de família nombrosa o el llibre de família).
Es dividirà als participants segons edat i nivell d’experiència en
l’activitat.
Més informació: https://www.velavalencia.com/es/escuela/infantil
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