
1R TORN SETMANA SANTA: 
del dilluns 15 al dijous 18 d’abril
(futbol, bàsquet, danses urbanes, kung-fu/handbol, 
hoquei, gimnàstica rítmica i natació/atletisme)

2N TORN SETMANA SANTA: 
del dimarts 23 al divendres 26 d’abril
(futbol, bàsquet, patinatge, ball esportiu, gimnàstica 
rítmica, vòlei platja/judo i natació/atletisme)

EDAT: 
de 6 a 15 anys (nascuts/nascudes entre 2013 i 2004)

ACTIVITATS: 
tres hores diàries jugant i aprenent l’esport escollit, 
més tres hores diàries d’activitats esportives i 
recreatives. S’ha de descarregar la planificació 
d’activitats a andorralavella.ad/inscripcions on 
s’especifica el material necessari

HORARI D’ACTIVITATS: 
de les 9.15 a les 17.30 h 
(servei de menjador inclòs en el preu)

HORARI D’ARRIBADA I DE RECOLLIDA: 
els nens han d’arribar a l’Estadi Comunal entre les 
8.30 i les 9.15 h i s’han de recollir entre les 17.30 i les 
18 h

SERVEI DE LUDOTECA: 
de les 18 a les 19.30 h

PREUS: 
75 €/ torn (25% de descompte per als germans) - 
Servei de ludoteca: 5€ 
El campus de Bàsquet és gratuït per a les nenes en el 
marc de la campanya #herwoldherrules. www.fab.ad
 

OBSEQUIS: 
només per apuntar-t’hi rebràs una samarreta i una 
motxilla de record

INFORMACIÓ:
Centre Esportiu dels Serradells tel. 730 090 - 
escolesesportives@comuandorra.ad

INSCRIPCIONS: 
les inscripcions es podran formalitzar 
del 18 de març a l’11 d’abril a través de
andorralavella.ad/inscripcions

NORMATIVA D’INSCRIPCIÓ:

 El Departament d’Esports del Comú d’Andorra la 
Vella es reserva el dret de suspendre la celebració 
d’alguna activitat si no s’assoleix un nombre mínim 
d’inscrits (50% de les places disponibles de cada 
activitat)
 Les anul·lacions de les inscripcions ja realitzades 

s’han de comunicar al Departament d’Esports, 
al telèfon 730 090 (extensió 3300), 
de 8 a 17 h o per correu electrònic a: 
secretaria.esports@comuandorra.ad
 Es pot consultar la normativa d’inscripció a 

andorralavella.ad/inscripcions
 Cal tenir assegurança extraescolar pròpia o 

contractar-la
 Totes les activitats tenen un nombre limitat de 

places

ORGANITZA: 
Departament d’Esports del Comú d’Andorra la Vella

COL·LABORADORS: 
Govern d’Andorra
Federació Andorrana de Basquetbol  
Federació Andorrana de Voleibol 
Club Atletisme Valls d’Andorra 
Club de Ball Esportiu Serradells 
TC Escola de Dansa 
Unió Esportiva Santa Coloma 
Futbol Club Santa Coloma 
Andorra Hoquei Club 
Club Kung-fu Taichi 
Handbol Club Serradells 
Club Patinatge Artístic Principat d’Andorra 
Club Natació Serradells 
Federació Andorrana de Judo 
Club Rítmica Serradells 


