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1. ANTECEDENTS 

 Joventut i Esports tenen competències de promoció 

d’activitat física. 

 Escola Sociodeportiva del Reial Madrid (2012-2015): 

evidència de infants sense recursos econòmics que desitgen 

practicar esport. 

 Conveni per ajuts individuals, temporals i d’emergència 

social: 19.000€ repartits al 2015 en concepte d’activitats 

extraescolars i escoles d’estiu. 

 Clubs esportius detecten interès dels infants sense recursos 

econòmics per a practicar esport. Moltes vegades, els propis 

clubs assumeixen les quotes. 



2. DEFINICÓ 

 El Consell Insular aporta una quantitat de 

40.000€ per facilitar l’accés a l’oferta d’activitats 

esportives existents independentment de les 

dificultats econòmiques, del municipi de 

residència, el sexe i l’esport que desitgin practicar 

els infants i joves. 

 50% per a infants i joves de 3 a 16 anys i 50% per 

a joves de 17 a 30 anys. 



3. MISSIÓ 

 Posar en valor, visualitzar, incentivar i impulsar 

la creació de les condicions i dels processos 

necessaris perquè la infància i el jovent menorquí 

tinguin accés universal a l’esport a través d’una 

oferta variada i de qualitat d’activitats 

fisicoesportives, dins de l’àmbit local més proper, 

amb uns tècnics esportius preparats per la seva 

valuosa tasca educativa i unes famílies que hi 

col·laboren. 



4. OBJECTIUS 

 Garantir l’accessibilitat a la pràctica d’activitat 

fisicoesportiva saludable i formativa a tota la 

infància i el jovent de Menorca. 

 

 Donar a conèixer els problemes de salut 

relacionats amb el sedentarisme, així com 

informar dels beneficis per a la salut que 

comporta la pràctica regular d’activitat física i 

esport. 



4. OBJECTIUS 

 Promoure l’adopció d’estils de vida saludables i de la 

pràctica regular d’exercici físic. 

 

 Divulgar els objectius i la filosofia de l’esport en edat 

escolar. 

 

 Orientar als entrenadors/es, famílies i professorat per 

a ser promotors de comportaments, actituds i valors 

saludables en la pràctica esportiva de la infància i el 

jovent. 



5. BENEFICIARIS 

 

 Tots aquells infants i joves entre 3 i 30 anys 

residents a Menorca, amb manca de recursos 

econòmics suficients i/o en situació de risc social 

que vulguin realitzar una pràctica d’activitat 

física. 



6. REQUISITS FISICO-ESPORTIUS 

 Fillets/es entre 3 i 7 anys: activitats psicomotrius, 

preesport. 

 Fillets/es entre 8 i 18 anys: activitats físiques i/o 

esportives a clubs seguint la línia del programa 

POSAM VALORS A L’ESPORT. 

 Joves entre 16 i 30 anys: activitats físiques i/o 

esportives saludables. 



7. PROCEDIMENT 

 Pas 1: Família o jove acudeix als Serveis Socials Comunitaris 

Bàsics (SSCB) del seu municipi d’empadronament per a demanar 

informació. 

 Pas 2: Família o jove acudeix a un club o entitat per a sol·licitar 

justificant de reserva de plaça. 

 Pas 3: Família o jove presenta la sol·licitud amb la documentació 

requerida i amb el justificant de reserva de plaça. 

 Pas 4: Els SSCB s’asseguren que la família compleix amb els 

requisits socioeconòmics preestablerts. En el cas que si, defineix el 

percentatge de la quota que es subvencionarà i envia la sol·licitud 

al CIME. 

 



7. PROCEDIMENT 

 Pas 5: CIME donarà el vist i plau d’aquella activitat del club o entitat 

en funció de si compleix o no amb els requisits fisico-esportius i 

formatius. 

 Pas 6: En el cas que si, CIME es posa en contacte amb el club o 

l’entitat i els SSCB amb els joves i famílies informant que aquell 

fillet/a ja pot començar. En cas contrari, CIME proposa la pràctica 

d’activitat fisico-esportiva amb un altre entitat o club. 

 Pas 7: El fillet/a assisteix al club o entitat. Els SSCB abonaran per 

trimestres el percentatge de la quota corresponent directament al 

club o entitat. La família abonarà la part restant. 

 Pas 8: El CIME continuarà en contacte amb el club o entitat per a 

realitzar el seguiment corresponent. 
 


