


HORARIS
CONTACTE

HORARIS DE LA INSTAL·LACIÓ

HORARI DEL GIMNÀS

Dilluns a divendres de 7:00 a 22:30 h.
Dissabte de 8:00 a 20:00 h.
Diumenge de 9:00 a 14:00 h.

Horari d’estiu - juliol 2017
Dilluns a divendres de 7:00 a 22:00 h.
Dissabte de 9:00 a 20:00 h.
Diumenge de 9:00 a 14:00 h.

L’horari d’obertura serà el mateix que el de la 
instal·lació.

HORARI DE LA ZONA BALNEÀRIA

DIES DE INSTAL·LACIÓ TANCADA

INFORMACIÓ GENERAL

El servei de la zona de relax, s’obrirà una hora més tard en referèn-
cia a l’horari d’obertura de la instal·lació i es tancarà mitja hora 
abans de tancar la mateixa, per motius de neteja i manteniment.
Per al servei de sauna, es publicarà un horari de funcionament amb 
la intenció d’optimitzar la seua utilització.
Horari de referència:
· Dilluns, dimecres i divendres: de 8 a 12 h. i de 16 a 21 h.
· Dimarts i dijous: de 9:45 a 13 h. i de 15 a 20 h.
· Dissabtes:  de 9 a 11 h. i de 15 a 17 h.
· Diumenges de 10 a 13 h.

Piscina Coberta Municipal
C/ Joan Fuster, s/n - 46680 ALGEMESÍ (València) 
T. 96 242 10 90  Fax: 96 242 11 52
Mòbil: 606 46 19 83 / 606 98 00 83 
Web: www.piscinalgemesi.com
Mail: administracio@piscinalgemesi.com

L’accés a la instal·lació es tancarà mitja hora 
abans del tancament de la mateixa de forma que 
es garantisca l’eixida dels usuaris a l’horari de tanca-
ment indicat.

L’accés al gimnàs es tancarà 1 hora abans del 
tancament de la instal·lació de forma que es garan-
tisca l’eixida dels usuaris a l’horari de tancament 
indicat.
Al gimnàs es disposa de servei de monitor i el seu 
horari es publica al tauló d’anuncis del gimnàs.
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NORMATIVA
REGLAMENTS

REGLAMENTS

L’ús del gimnàs està destinat a persones majors de 16 anys.
És obligatori l’ús de tovallola als bancs i màquines del gimnàs. 
No es permet l’entrada de bosses d’esport dins la sala.
S’ha d’accedir al gimnàs amb roba i calçat adecuat (no es 
permet l’entrada amb xancles de bany).
Els usuaris del gimnàs, atendran i respectaran en tot moment 
les indicacions del monitor encarregat de la sala.

Tots els serveis oferts a la instal·lació es regulen pels reglaments, 
que pots consultar al tauló d’anuncis de la piscina o a la web 
www.piscinalgemesi.com
D’aquests reglaments es deriva la següent normativa:

L’ús d’aquestes zones està destinat a persones majors de 16 
anys i limitat a aquells usuaris que les hagen contractades
En tot moment s’han de respectar les capacitats d’aforament 
màxim de cadascuna de les zones exposades a l’entrada de les 
mateixes

Per a la banyera d’hidromassatge regeixen les mateixes normes 
d’ús que per a la piscina (ús del gorro).
Per a la sauna és obligatori l’ùs de tovallola.
És important seguir les recomanacions d’ús exposades a 
l’entrada de cadascuna de les zones.
Les polseres d’accés són personals i intransferibles.

Les inscripcions en qualsevol activitat o servei, són personals i 
intransferibles.
Per a poder realitzar les activitats contractades, serà condició 
indispensable, haver-les pagades dins les dates establertes.
La reserva de plaça en qualsevol activitat únicament es 
realitzarà una vegada es confirme el pagament de la mateixa.
Una vegada contractat el servei, no es permetrà la baixa i devolu-
ció de l’import per causes no imputables a la gestió del servei.
Únicament tindran dret a la devolució de la meitat de l’import 
les baixes mèdiques justificades, les quals s’hauran d’acreditar 
mitjançant certificació oficial de la baixa.
Les ofertes i descomptes proposats, no són acumulables entre ells.
L’aplicació de la tarifa reduïda es considera un descompte en sí 
mateix, i per tant no serà acumulable a altres ofertes o  promocions.
L’única forma de pagament per les activitats de periodicitat 
mensual és la domiciliació bancària.
Per a les domiciliacions, s’estarà a allò establert en el full de 
domiciliació bancària que es facilita a l’usuari per domiciliar el 
pagament.
La resta de normes i condicions de contractació, apareixen 
clarament detallades al revers dels contractes dels usuaris del 
servei.
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Normes generals de contractació

Normativa bàsica de piscina
No es permet l’entrada d’acompanyants als espais on es 
realitza activitat.
És obligatori dutxar-se abans de cada immersió. 
És obligatori l’ús de xancletes de bany per a tots els usuaris que 
entren a la zona d’aigües.
És obligatori l’ús de gorra de bany.
Està totalment prohibit deixar cap objecte, durant el període de 
bany als bancs dels vestidors, existeixen taquilles a disposició 
dels usuaris.
Està prohibit menjar o introduir menjar a l’interior dels vestidors.

Normativa bàsica de gimnàs

Normativa bàsica de la zona balneària
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Instal·lacions 
tancades.
(agost tot el mes)

Dies amb 
horari 
especial

7 setembre’16 (7 a 14 h.)
24 i 31 Desembre’16 (7 a 14 h.)
5 gener’17 (7 a 20 h.)
18, 24 i 26 març’17 (8 a 14 h.)

Horari especial setmana de bous:
· Instal·lació oberta de 7 a 20 h.
· Instal·lació oberta de 9 a 14 h.

ESCOLA MULTIESPOTIVA
NADAL:23 al 30 desembre i 2 a 4 gener.
PASQUA: 18 març a 21 d’abril
ESTIU (suplement): 23 al 30  de juny
ESTIU: 1 al 31 de juliol

ACTIVITATS 1º TORN
Grups DL/DC: 20 sessions 
(3 octubre –14 desembre)
Grups DM/DJ: 20 sessions 
(4 octubre – 20 desembre)

EVENTS ESPECIALS: 31 Octubre’16 Sessió Esp. Halloween · 27 Desembre’16 Master aiguafitness
16 Juny’17 Festa aquàtica anual · 17 Juny’17 Competició local de natació · 31 Juliol’17 Master aquacombat

ACTIVITATS 2º TORN
Grups DL/DC: 20 sessions 
(9 gener – 15 març)
Grups DM/DJ: 20 sessions 
(10 gener – 16 març)

ACTIVITATS 3º TORN
Grups DL/DC: 20 sessions 
(22 març – 14 juny)
Grups DM/DJ: 20 sessions 
(21 març – 15 juny)

CALENDARI
D’ACTIVITATS

ACTIVITATS INTENSIVES (8 sessions)
Grups intensius setembre
Gups intensius juny-juliol

ACTIVITATS ANUALS 1 S./SETMANA
Grups divendres: 30 sessions (7 oct. - 10 juny)
1º Trim: 10 sessions (7 Oct-9 Des)    
2º Trim: 10 sessions (13 Gen-17 Març)
3º Trim: 10 sessions (24 Març- 9 Juny) 
Festa aquàtica 16 Juny

Grups dissabtes: 32 sessions (3 oct. - 11 juny)
1º Trim: 12 sessions (3 Oct-19 Des)    
2º Trim: 10 sessions (9 Gen-12 Març)
3º Trim: 10 sessions (9 Abril-11 Juny) 
Competició local de natació 17 juny

Nota: este calendari podrà patir modificacions, 
segons l’aprovació del Calendari Laboral per l’any 2017
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ACCÉS
LLIURE

Com a usuari de la piscina podràs utilitzar-la tots els 
dies d’obertura, de dilluns a diumenge, a les hores 
que vullgues, d’acord amb allò que tingues contractat.
En cada franja horària sempre hi haurà un mínim de 2 
carrers del got gran destinats de forma exclusiva per 
al bany lliure.

Si vols consultar el nombre de 
carrers disponibles en cada 
moment ho pots fer al tauló 
d’anuncis de la piscina o a la web
www.piscinalgemesi.com

També pots utilitzar material auxiliar per nadar 
(taules i pulls); simplement deixa la polsera d’usuari al 
socorrista i et facilitaran el material.

Si et matricules per primera 
vegada a la piscina, hauràs 
d’abonar 10€ per la confecció de 
la polsera. Esta polsera és perso-
nal i intransferible i et permetrà 
accedir als diferents serveis que 
hages contractat.
La polsera et servirà per 
sempre i per als diferents serveis 
futurs que contractes, però en 
cas de pèrdua o deteriorament 
imprudent, s’abonaran 6 € per la 
confecció d’una nova.

INFORMACIÓ
ACCÉS
LLIURE

TARIFES
ABONAMENTS

ENTRADES PUNTUALS
TIPUS OPCIÓ REDUÏDANORMAL

3,70 € 1,85 €
4,50 € 2,25 €

+2,40 € --Quota addicional gimnàs

Entrada bany lliure Matí
Vesprada

+0,90 € --Quota addicional zona de relax

5,50 € --
--6,00 €

Entrada conjunta 
piscina+ gimnàs

Matí
Vesprada

TARIFA REDUÏDA

POLSERA D’ACCÉS A LA 
INSTAL·LACIÓ

Aplicable a:
· Xiquets entre els 3 i els 11 anys d’edat 
   (han d’accedir acompanyats d’un adult responsable)
· Jubilats, pensionistes i discapacitats (>33%)

DESCOMPTES
Grup familiar de 2-3 persones: descompte del 25% en abona-
ments trimestrals i anuals de bany lliure
Grups familiar de 4-5 persones: descompte del 50% en abona-
ments trimestrals i anuals de bany lliure
Grups de 5 persones: descompte del 20% en els abonaments 
trimestrals i anuals de bany lliure
Per poder gaudir del descompte grupal de 5 persones, s’haurà de realitzar 
la inscripció i el pagament de forma conjunta dels 5 membres del grup

ABONAMENTS PER SESSIONS
TIPUS 

Abonament 10 sessions
(caducitat 2 mesos)

OPCIÓ REDUÏDA

14,50 €
18,00 €

NORMAL

29,00 €
36,00 €

Matí
Tot el dia

Abonament 20 sessions
(caducitat 3 mesos)
Aquest període s’inicia en el moment en què l’usuari es dóna d’alta en el servei

25,75 €
32,15 €

51,50 €
64,30 €

Matí
Tot el dia



ABONAMENT MIGDIA

ABONAMENT JOVE

ACCÉS
LLIURE ABONAMENTS

ABONAMENTS BANY LLIURE 
REDUÏDANORMAL

GIMNÀS I ZONA DE RELAX

Piscina i gimnàs

Piscina + gimnàs + relax 

*preus segons oferta pack anual

Piscina i relax

Abonament 1 trimestre 85,00 € 42,50 €

Abonament 2 trimestres 128,50 € 64,25 €

Abonament anual temporada 180,00 € 90,00 €

1 TRIMESTRE 3 TRIMESTRES2 TRIMESTRES

148,50 € 208,00 €

182,20 €115,00 € 255,20 €

202,20 € 255,20 €*125,70 €

95,70 €

Piscina + fitness + cardio

Accés a tots els serveis 

Piscina i fitness 212,60 € 305,00 €

--- --- 320,00 €

245,00 € 350,00 €153,10 €

119,40 €

Piscina 121,40 €

Pack temporada (piscina + gimnàs + relax) 184,20 €

Piscina + gimnàs temporada anual
208,00 €

Piscina + fitness temporada anual

Ideal per als que volen gaudir de la piscina sense aglome-
racions, als horaris de matí o migdia amb menor afluència 
de banyistes.
Horari de l’abonament migdia:

Matins: de dilluns a divendres de 7 a 9 h.
Migdia: de dilluns a dissabte de 12 a 16 h.
Diumenges de 9 a 14 h.

·
·
·

Abonament dirigit a joves de 16 a 22 anys. 

Imprescindible l’acreditació documental per gaudir de 
l’abonament jove.

320,00 €Abonament piscina +tness + cardio



ACCÉS
LLIURE FITNESS QUOTA MENSUALQUOTES MENSUALS

ABONAT INSTAL·LACIÓ

33,50 € 39,00 €

39,00 €

QUOTES MEN

3 +

+

42,00 €

42,00 €

+ +
+ +

45,00 €+ + +

42,00 €

40,00 €+ + 4

+ +

39,00 €+ 39

42,0

42,0

45,0
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ABONAT INSTAL·LACIÓ

QUOTA ABONAT 
INSTAL·LACIÓ
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19,50
EUROS/MES



 DADES DE RENOVACIÓ DE LA PLAÇA
Una vegada adquirida la plaça tant en activitats anuals com 
trimestrals, es podrà mantindre durant tot el curs, sempre 
que es respecten els terminis de renovació d’aquesta. 
Els terminis són els següents:

Després del període de reserva de places i fins que comence 
l’activitat, s’obri la matrícula per a nous usuaris:

Les noves inscripcions es realitzaran per rigorós ordre de 
llista d’espera fins cobrir l’oferta de places destinada a cada 
activitat.

25% de descompte en els cursos d’aigua (excepte aigua 
salus) per als abonats de bany lliure (abonaments 
anuals, 2 ó 1 trimestres) i socis de la instal·lació.
Descompte per unitats familiars. 30% de descompte en 
el 3º membre i el 50% de descompte en el 4º i successius 
membres de la mateixa unitat familiar inscrits a cursos 
(excepte programa aigua salus).

Per al col·lectiu de majors de 65 anys i col·lectius espe-
cials s’han creat programes especials amb una important 
reducció en el preu.

UTILITZACIÓ DELS VESTIDORS
Únicament es permetrà l’entrada d’un adult acompanyant 
per als xiquets menors de 8 anys.
Per a aquests s’habilitaran els vestidors 2 i 3 
d’homes-xiquets i dones-xiquetes. L’elecció d’un o altre 
vestidor, estarà en funció del sexe de l’adult acompanyant.
La resta de xiquets hauran d’accedir sols als vestidors.
Queda prohibit l’accés a la platja de qualsevol acom-
panyant, els xiquets s’entregaran als monitors o coordina-
dor a l’eixida del vestidor.
Per motius higiènics, no es permet l’entrada de carros de 
bebés als vestidors. Per això, s’habilitarà un espai per 
poder deixar-los.
No està permés menjar ni introduir menjars als vesti-
dors.      

· 

·

·
·

·

·

PISCINA
RENOVACIONS I
INSCRIPCIONS

PISCINA
DESCOMPTES I
VESTIDORS

HORARIS DE TOTS ELS CURSOS 

NOVES INSCRIPCIONS

Consulta’ls al punt d’informació de la 
Piscina o des de casa a la página web 
www.piscinalgemesi.com a l’apartat cursos 
d’aigua.
S’indica sempre l’hora de començament de 
la classe

·

·

1º Trimestre (Oct-Des 2016): Fins el 11 de Setembre’16
2º Trimestre (Gen-Març 2017): De l’1 al 15 de Desembre
3º Trimestre (Abril-Juny 2017): De l’1 al 15 de Març
Cursos intensius (Juliol 2017): De l’1 al 15 de Juny

1º Trimestre (Oct-Des 2016): A partir de l’11 de Setembre
2º Trimestre (Gen-Març 2017): A partir del 16 de Desembre
3º Trimestre (Abril-Juny 2017): A partir del 16 de Març
Cursos intensius (Juliol 2017): A partir del 16 de Juny
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PISCINA CURSOS I ACTIVITATS

NADONS (6 A 36 MESOS)
Introducció, ambientació i estimulació en el medi 
aquàtic. Bany preferentment sempre acompanyat de 
la mare o el pare del xiquet.

MATERIAL NECESSARI
Volquer per al bebé · Barnús, toalla i xancletes
Gorret de natació · Moltes ganes de passar-s’ho be

ACOMPANYAMENT
NECESSARI

Nivells
Dos nivells de treball, en funció de experiència i habilitats.

NIVELL REQUISIT D’ENTRADA

NIVELL 1

NIVELL 2

Dels 6 als 36 mesos d’edat

Dels 18 als 26 mesos d’edat. Haver 
realitzat anteriorment un curs de natació 
per a nadons en la piscina d’Algemesí

Horaris

· La duració de les sessions serà 
  d’entre 30 i 45 minuts

DIES HORES

DL-DC 18:15 h. Nivell 1 i 2

DL 18:15 h. Nivell 1

DM/DJ 18:15 h. Nivell 1 i 2

DC 17:30 h.
18:15 h.

Nivell 1
Nivell 1 i 2

DV 17:30 h.
18:15 h.

Nivell 1
Nivell 1 i 2

DS
10:00 h. / 11:30 h. /17:45 h.
10:45 h.
12:15 h. 

Nivell 1
Nivell 1 i 2
Nivell 2

SI (pare o mare)

NO

Preus
SERVEI PREU

TRIMESTRAL 2 SESSIONS / SET 120,00 €

1 TRIMESTRE 1 SESSIÓ / SET 75,00 €

INTENSIU (Setembre 2016) 45,00 €

2 TRIMESTRES 1 SESSIÓ / SET 130,00 €

ANUAL 1 SESSIÓ / SET 190,00 €

INTENSIU (Juliol 2017) 40,00 €

9

NIVELL

Cursos intensius
Per a familiaritzar-se el més aviat possible! 8

SESSIONS



INFANTS (3 A 5 ANYS)
Cursos d’ensenyament dirigits a xiquets/es.
Es treballa d’acord amb l’edat i el nivell de familiarització del 
xiquet amb 3 nivells: baix, mig i alt.

Horaris

Preus Cursos Infants i Xiquets
SERVEI INFANTS XIQUETS

TRIMESTRAL 2 SESSIONS / SET 105,10 €

1 TRIMESTRE 1 SESSIÓ / SET 64,60 €

INTENSIU (Septembre 2016) 40,00 €

2 TRIMESTRES 1 SESSIÓ / SET 111,70 €

ANUAL 1 SESSIÓ / SET 157,80 €

INTENSIU (Juliol 2017) 33,50 €

97,00 €

60,70 €

35,00 €

103,50 €

145,50 €

31,00 €

· Les sessions són de 45 minuts cadascuna

XIQUETS (6 A 14 ANYS)
Cursos especialment dissenyats 
per a xiquets/es. Es treballa 
d’acord amb l’edat i en funció del nivel 
de destresa de cada xiquet, d’acord amb nivells diferenciats:

Got xicotet
· Xiquets de gorro blanc: Ensenyament (xiquets de 6 a 9 anys)

Got gran
· Xiquets de gorro groc: Ensenyament (xiquets de 6 a 9 anys)
· Xiquets de gorro roig: Perfeccionament (xiquets de 6 a 9 anys)
· Xiquets de gorro verd: Perfeccionament (xiquets de 9 a 14 anys)
· Xiquets de gorro blau: Entrenament (xiquets de 9 a 14 anys)

Horaris
DIES HORES

DM-DJ 17:30 h. roig i verd / 18:15 h. blanc i roig
19:00 h. verd i blau

17:30 h. blanc i roig / 18:15 h. blanc, roig i verd 
19:00 verd

DL 17:30 h. blanc i roig / 18:15 h. blanc, roig i verd

DC

17:30 i 18:15 h. tots els nivells
19:00 h. blanc i roig  /  19:45 h. verd i blauDV

10:00 i 10:45 h.. blanc, roig i verd / 11:30 h. roig 
12:15 h. blau / 17:00 h. roig i verdDS

DIES HORES

17:30 h. / 18:15 h. (els tres: baix, mig i alt)

17:30 h. / 18:15 h. / 19:00 h. (els tres: baix, mig i alt)

DM/DJ 17:30 h. baix i alt / 18:15 h. baix, mig i alt

17:30 h. / 18:15 h. (els tres: baix, mig i alt)

10:00 h./10:45 h./11.30h. (els tres: baix, mig i alt)
12.15h. mig /17.00h.baix / 17:45 h. alt

DL

DV

DC

DS
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PISCINA CURSOS I ACTIVITATS

ADULTS (adults i joves +14 anys)

Sessions dirigides per professorat especialitzat.

Cursos adreçats a adults i joves de totes les edats que busquen 
realitzar una activitat física amb la que es treballa tot el cos de forma 
conjunta, millorant la seua capacitat aeròbica i la força muscular, al 
mateix temps que aprenen a madar adequadament.

Horaris

Preus Adults i 3ª Edat
SERVEI ADULTS

TRIMESTRAL 2 SESSIONS / SET 109,00 €

INTENSIU (Septembre 2016) 30,00 €

TRIMESTRAL 3 SESSIONS / SET 160,00 €

ANUAL 1 SESSIÓ / SET 160,00 €

INTENSIU (juny-juliol 2017) 38,00 €

DIES HORES

DL-DC

8:30 h. mitjà / 14:00 h. mitjà-perfeccionament
15:45 h. iniciació (got xicotet) / 15:45 h. mitjà 
19:00 h. iniciació (got gran) / 19:00 h. mitjà
19:45 h. perfeccionament / 20:30 h. tècnic

DM-DJ
7:15 h. mitjà-perfeccionament / 9:45 h. mitjà
15:45 h. mitjà /19:00 h. iniciació (got gran) / 19:00 h. mitjà 
19:45 h. tècnic / 20:30 h. perfeccionament

DV 14:00 h. mitjà-perfeccionament / 19:00 h. mitjà

DS 10:00 h. mitjà-perfeccionament / 10.45 h. mitjà

3ª EDAT (CURSOS ESPECIALS GENT GRAN) 
Es busca amb exercicis molt complets obtenir el màxim 
partit dels beneficis que ens aporta l’aigua (flotació, 
resistència, desplaçaments, etc...)

Got xicotet
· Aprenentatge bàsic d’habilitats aquàtiques
· Treballs de flexibilitat, tonificació i relaxació muscular

Horaris
DIES HORES

DL-DC 15.45 h.

DM/DJ 9.00 h. 

2 TRIMESTRES 1 SESSIÓ / SET

1 TRIMESTRE 1 SESSIÓ / SET

115,00 €

65,00 €

3ª Edat

61,00 €

24,50 €

---

91,40 €

28,50 €

64,50 €

36,50 €

· Les sessions són de 
45 minuts cadascuna

L’objectiu del curs és diferent en funció dels nivells de treball:
Iniciació: ensenyament de la natació començant al got xicotet
Mitjà i manteniment: ensenyament de la natació al got gran
Perfeccionament: per als que ja tenen un nivell de destresa a l’aigua.
Tècnic: Millora el teu nivell físic i la tècnica de natació.

·
·
·
·
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· Les sessions són de 45 minuts cadascuna

AIGUA FIT

MASTER AIGUAFITNESS

Es combinen els avantatges de l’exercici aeròbic, 
amb els beneficis relaxants i d’impacte de 
l’aigua. Realitzat a un ritme adequat al medi i 
animats per personal tècnic especialitzat.

Horaris

Preus

DIES HORES

DL-DC 15:45 h. / 20:00 h. 

DIMARTS , 27 DESEMBRE 2016

15:45 h. / 20:00 h. 

DM/DJ 10:30 h. / 15:45 h. / 20:00 h. 

Horaris
HORES

DL-DC 9:45 h. i 19:00 h.

DV 9:45 h. i 19:00 h.

DM/DJ 18:15 h.

DV

AIGUA-SALUS 

NATACIÓ DE COLUMNA

Tot el programa aigua-salus està realitzat i supervisat per un fisiotera-
peuta col·legiat, comprenent el següents serveis:

Activitat dirigida a persones amb problemes motors (recuperació 
d’intervencions quirúrgiues en muscles, genolls...) i d’esquena. També 
permet alleugerar dolors adquirits per mals hàbits, guanyar mobilitat i força i 
reduir les tensions de l’estrès diari. 
Orientat també al tractament de 
problemes degeneratius de l’edat 
(osteoporosi, artrosi, etc.).
És necessari omplir la fitxa de salut 
per a què el fisioterapeuta determine 
els exercicis més adequats.

SERVEI PREU

TRIMESTRAL 2 SESSIONS / SET 97,00 €

TRIMESTRAL 3 SESSIONS / SET 109,90 €

ANUAL 1 SESSIÓ / SET 145,50 €

2 TRIMESTRE 1 SESSIÓ / SET 103,50 €

INTENSIU (septembre 2016) 33,00 €

INTENSIU (juny - juliol 2017) 33,00 €

1 TRIMESTRE 1 SESSIÓ / SET 62,10 €
Preus

SERVEI PREU

TRIMESTRAL 2 SESSIONS / SET 100,00 €

TRIMESTRAL 3 SESSIONS / SET 115,00 €

ANUAL 1 SESSIÓ / SET 155,00 €

1 TRIMESTRE 1 SESSIÓ / SET 55,00 €

INTENSIU (juny - juliol 2017) 38,00 €
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ESPECIAL REHABILITACIÓ

* Servei combinat amb natació de columna

Horaris
DL-DC 18:15 h.

DL-DC 17:30 (nivell inicial)

RECUPERACIÓ D’ESQUENA PER A MENORS DE 20 ANYS
Servei dirigit a xiquets i joves menors de 20 anys amb proble-
mes a  la columna d’escoliosi (desviació columna), cifosi 
(columna corba), hiperlordosi...
La natació es converteix en l’exercici ideal per al tractament i 
millora d’estes dolences.
Activitat orientada la correcció i l’enfortiment del cos per mitjà de 
la natació adaptada.
S’ha d’aportar un informe mèdic i cal un nivell mínim de natació.

DIES HORES

DL-DC 15:15 h.

DM/DJ 18:15 h. 

Horaris

Dirigit a dones a partir del 3º mes d’embaràs on es busca 
aprofitar els beneficis físics (alleugerir molèsties musculars) i 
mentals de l’aigua .

Activitat dirigida a dones 
entre el 2n i el 7é mes 
d’embaràs, amb autoritza-
ció mèdica, on es realitzen 
exercicis destinats a 
alleugar les molèsties 
musculars pròpies de la 
dona embarassada, 
tonificant el cos i treballant 
la respiració.

Preus
SERVEI PREU

MENSUAL 
2 SESSIONS / SET

38,00 €

EMBARASSADES

REHABILITACIÓ FUNCIONAL / FISIOTERÀPIA GENT GRAN 
Servei dirigit a gent major amb problemes musculars, articu-
lars, etc. Classes dirigides i controlades per un fisioterapèuta.
Es realitzen exercicis d’estiraments 
i tonificació muscular que NO 
utilitzen l’impacte ni la sobrecàrrega.

Horaris

DIES HORES

DV 10:30 h.

Preus
SERVEI PREU

TRIMESTRAL1 SESSIONS/SETMANA

TRIMESTRAL2 SESSIONS/SETMANA*

55,00 €

TRIMESTRAL3 SESSIONS/SETMANA* 115,00 €

100,00 €
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ESPECIAL COL·LECTIUS ESPECIALS CONSULTES FISIOTERÀPIA MASSATGES

GABINET DE FISIOTERÀPIA I MASSATGES
Consulta de fisioteràpia per al tractament de lesions 
musculars i articulars, fisioteràpia esportiva etc.
La consulta pot consistir en la pràctica d’un massatge 
terapèutic, relaxant o l’aplicació de diferents tipus de 
tractaments per a les patologies observades (embenat 
funcional, drenatge limfàtic, técniques miofacials...).

Horaris

Horaris

Els horaris són molt variats, en funció de la disponibilitat 
horària dels fisioterapeutes de la Piscina. 
Cal sol·licitar cita prèvia al mostrador.

PRÀCTICA USUARIS NO USUARIS

11,00€ 15,00€Consulta

15,00€ 18,00€Massatge relaxant (30’)

20,00€ 25,00€Massatge terapèutic (45’)

22,00€ 25,00€

20,00€ 25,00€Tractament de fisioteràpia (45-60’)

80,00€ 100,00€Abonament 5 consultes

Hidroteràpia (tractament a l’aigua)

Preus

Classes individualitzades amb un treball específic i adaptat a 
cada cas particular.
Distròfies musculars, paràlisis cerebrals, autisme, rehabilita-
cions, etc.
L’objectiu bàsic és aconseguir una millora del nivell de vida 
d’aquestes persones.
Activitat especialment indicada per a persones amb especials 
dificultats motrius.
Imprescindible entrevista prèvia amb el fisioterapèuta. Es 
requereix omplir la fitxa de salut.

A determinar en funció de la discapacitat i el nombre de persones.

* Preu aplicable únicament a casos especials amb minusvàlua 
certificada, amb accés per mig de conveni subscrit amb asso-
ciació o col·lectiu de discapacitats  Volum de sessions en funció 
de la disponibilitat del servei de fisioteràpia.

Preus
SERVEI PREU/SESSIÓ

CASOS ESPECIALS 11,58 €*

NATACIÓ ADAPTADA 22,00 €

NATACIÓ PER A COL·LECTIUS ESPECIALS



ACTIVITATS
EN SEC INFORMACIÓ

SERVEI D’ASSESSORAMENT ESPORTIU 

ENTRENAMENT PERSONAL 

Este servei, coordinat per un Llicenciat en Educació Física, en col·laboració amb el personal 
tècnic dels programes esportius de la Piscina Coberta, t’assessorarà en l’inici i seguiment de 
l’activitat escollida.
S’atenen consultes relacionades amb l’Activitat Física i Esportiva en general, analitzant 
situacions especials de valoració de condició fisica i salud i adaptació d’aquestes al Progra-
ma d’activitats de la Piscina Coberta Municipal.
El servei es presta als usuaris de la Piscina Coberta d’Octubre a Juny i per sol·licitar-lo, tan 
sols has de demanar cita cridant al telèfon 96 242 10 90

Al servei de sala de musculació, disposaràs de més de 35 hores setmanals d’asse- ssora-
ment personalitzat dirigit pels nostres tècnics (llicen-ciats en educació i especialistes en 
entrenament en sala).
Pots sol·licitar al monitor de sala l’elaboració de rutines d’entrenament adaptades als teus 
interessos i objectius.

DE
SC

OM
PT

ES 25% de descompte en les activitats en sec per als abonats de bany lliure 
(abonaments anuals, 2 o 1 trimestres)

Descompte per unitat familiar: 30%  de descompte en el 3º membre i 50% de descomp-
te en el 4º i successius membres de la mateixa unitat familiar inscrits a cursos

CALENDARI ACTIVITATS EN SEC

Mensual 1 ses./set.: 3 sessions
Mensual 2 ses./set.: 7 sessions
Mensual 3 ses./set.:11 sessions

·
·
·

El nombre de sessions mensuals 
poden variar d’un mes a un altre 
d’acord amb els dies festius. No 
obstant, estan garantits els 
següents mínims:

No obstant, si el que necessites és una 
atenció més personalitzada, per part dels 
nostres instructors, es disposa del servei 
d’entrenament personalitzat.
Horaris adaptats als participants

SERVEI PREU

18,00€Sessió puntual (1 hora) / 1 usuari

24,00€Sessió puntual (1 hora) / 2-3 usuari

Tria el instructor més adeqüat a les teues necessitats i preparat per a ficar-ten en forma

SERVEI D’ASSESSORAMENT SALA DE MUSCULACIÓ 
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ACTIVITATS
EN SEC NOVETATS

ABONAMENT 
FITNESS

RESERVA
El programa d’activitats de l’abonament 
fitness, és molt variat i contínuament 
anirà incorporant les últimes novetats 
en activitats esportives.
Amb el teu abonament fitness, dispo-
ses d’accés a més de 50 hores setma-

nals d’activitats, distribuïdes en 
les següents families d’activitat:

Mensualment, el dia 22, 
es publicarà l’horari 
d’activitats previst per al 
mes següent al tauló 
d’anuncis de la 
instal·lació i a la web 
www.piscinalgemesi.com

Comprova en la web 
www.piscinalgemesí.com o al facebook, 
l’horari de les activitats disponibles amb 
l’abonament fitness

Per reservar plaça en qualsevol de les activitats de l’abonament 
fitness, pots fer-ho personalment al mostrador de la instal·lació o 
via web a www.piscinalgemesi.com, a l’apartat RESERVA ACTI-
VITATS FITNESS, per mig del RESERCLAS.

Senzill, veritat?. Llança’t a fer la teua primera reserva.

Si no pots acudir a la sessió, fins 1 hora 
abans de l’inici de la clase, per a què la resta 
puguen disfrutar de la plaça

Reserva una classe diària en la 
pestanya RESERVA ACTIVITATS 
FITNESS

Podràs reservar-la el mateix dia de 
l’activitat, des de l’hora de tancament de 
la instal·lació del dia anterior
70 % de les places disponibles en web
La reserva és personal i instransferible
Confirma l’assistència a l’activitat fent ús del 
lector del control d’accés del mostrador

Per fer-ho tan sols has de seguir els següents pasos:El principal objectiu és el d’augmentar 
la frecuència cardiaca i de respiració 
durant l’ús de grans grups musculars 
de forma repetitiva i rítmica.
· Ciclo indoor, Combat, Cubba, HIIT, 
+QRun...

COM PUC RESERVAR LES CLASSES DIRIGIDES PER A ABONATS?

ACTIVITATS CARDIOVASCULARS

El principal objectiu és treballar la 
massa muscular per tonificar-la i 
incrementar-la. Faciliten l’entrenament 
físic amb la segureta d’un baix risc de 
lesió.
· Pump, G.A.C., TRX, AXIS 360º, CX...

ACTIVITATS MUSCULARS

Ajuden a mantenir un equilibri entre 
cos i ment. Milloren el coneixement 
del propi cos i ajuden a prevenir 
lesions.
· Balance, Ioga... 

ACTIVITATS WELLNESS
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ACTIVITATS
EN SEC HORARI

L’horari mostrat es publica a nivell orienta-
tiu.
Mensualment, el 22 del mes anterior, es 
publicarà a la pàgina web, facebook i al tauló 
d’anuncis l’horari d’activitats incloses en 
l’abonament fitness, amb els instructors 
assignats a cada activitat i on disposaras d’un 
mínim de 35 hores setma-
nals de fitness.
La direcció es reserva el 
dret d’anular o canviar 
aquells horaris en què 
l’assistència no supere el 
40% de les places 
ofertades.

Llegendes:

·

·

·

8:00 h.

7:30 h.

9:15 h.

HORARI

11:00 h.

12:00 h.

HORARIDILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE

10:15 h.

14:00 h.

15:00 h.

15:30 h.

18:30 h.

18:00 h.

19:00 h.

19:30 h.

20:00 h.

20:30 h.

21:00 h.

a activitat i on disposaras d’un
ores setma-

reserva el
o canviar 

en què
supere el 
 places

R

Fa

Reserva 
necessaria

Fora 
d’abonament 
fitness

Activitat de 
tonifiació

Activitat 
cardiovascular

Activitat 
cos-ment

Activitat 
d’aigua

PUMP

PUMP

PUMP PUMP

PUMP

PUMP

PUMP
RUN

PUMP

CICLO
INDOOR

Nou

CICLO
INDOOR

CICLO
INDOOR

CICLO
INDOOR

CICLO
INDOOR

CICLO
INDOOR CICLO

INDOOR

CICLO
INDOOR

CICLO
INDOOR

CICLO
INDOOR

CICLO
INDOOR

CICLO
INDOOR

CICLO
INDOOR

CICLO
INDOOR

CICLO
INDOOR

Nou

CICLO
INDOOR

CICLO
INDOOR

CICLO
INDOOR

CICLO
INDOOR

CICLO
INDOOR

CICLO
INDOOR

Nou

TRXR

TRXR TRXR

TRXR

TRXR

CX30 
(EXPRESS 30’)

MANTENIMENT

CX30 
(EXPRESS 30’)

TRXR

TRXR

PILATESFa PILATESFa

IOGA

PILATES
INFANTILFa

BALANCE BALANCE

BALANCE BALANCE

ENTRENAMENT
FUNCIONAL Nou

ENTRENAMENT
FUNCIONAL Nou

COMBAT

CX30 
(EXPRESS 30’)

Nou

CX30 
(EXPRESS 30’)

CX30 
(EXPRESS 30’)

Nou

H.I.I.T
(EXPRESS 30’) 

GLOBAL
TRAINING

GLOBAL
TRAINING AQUA SPORT

H.I.I.T
(EXPRESS 30’) COMBATR

COMBATR

COMBAT

CICLO
INDOOR

COMBAT

COMBATR

AXIS 360º R

G.A.C. R

AXIS 360º R

G.A.C. R Nou



ACTIVITATS
EN SEC PREUS

ABONAMENT FITNESS

Amb accés a la totalitat de 
serveis (fitness, gimnàs i relax)

Si ja eres abonat 
de la instal·lació

39,00 €+

42,00 €

42,00 €

+ +
+ +

45,00 €+ + +

40,00 €+ +
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Piscina + fitness

1 TRIMESTRE 3 TRIMESTRES2 TRIMESTRES

212,60 € 305,00 €

------ 320,00 €

119,40 €

Accés a tots els serveis 245,00 € 350,00 €153,10 €

QUOTA MENSUAL (MODALITATS FITNESS) 19,50
EUROS/MES

PREUS MENSUALS FITNESS
Si el que vols és acudir a un horari 
concret a qualsevol de les activitats 
fitness, reserva la teua plaça en 
tancat.
Activitats Genèriques Fitness

PREU ABONATS

Mensual 1 sessions/set. 13,50 €16,00 €
Ciclo indoor

18,00 €
Resta activitats

30,75 €

26,25 €

21,00 €28,00 €

35,00 €

41,00 €

44,00 €

5,50 €

Mensual 3 sessions/set.

Mensual 2 sessions/set.

Mensual 4 sessions/set.

33,00 €Mensual 5 sessions/set.

4,00 €Sessió puntual

Activitats Fitness Intensives (30’)
PREU ABONATS

3,30 €

22,65 €

16,80 €22,40 €

30,20 €

4.40 €

Mensual 3 sessions/set.

9,90 €13,20 €Mensual 1 sessions/set.

Mensual 2 sessions/set.

Sessió puntual 

SS
a un horari 
es activitats 
laça en

s

Piscina + fitness + cardio



ACTIVITATS
EN SEC ALTRES ACTIVITATS

PILATES
Activitats de sala on es practiquen exercicis 
combinant dinamisme, força muscular, respira-
ció, control mental i relaxació per enfortir els 
músculs posturals i del tors.

DIES HORES

DL-DC (amb Núria Medes) 9:30 h.

DM/DJ (amb Isabel Morales) 18:00 h.

PILATES INFANTIL
Activitat dirigida a xiquets des dels 8 fins els 14 anys on s’adapta el sistema 
del mètode Pilates a l’entrenament amb xiquets. Es realitzen exercicis 
d’una forma divertida, centrant-nos 
en l’educació postural i la preven-
ció de problemes a l’esquena.

Horaris
DIES HORES

DISSABTE 11.00 h.
12 places 
per grup

Preus
SERVEI PREU

MENSUAL 1 SESSIÓ / SET 20,00 €

MENSUAL 2 SESSIONS / SET 37,00 €

MENSUAL 3 SESSIONS / SET 55,00 €

SESSIONS INTRODUCCIÓ INDIV. 15,00 €

SESSIÓ PUNTUAL 6,00 €

IOGA
Activitat basada en el model de ioga intergral. 
Per mig d’aquestes pràctiques, es buscarà 
l’obtenció de beneficis a nivell físic (millora de 
flexibilitat, equilibri...) i mental (concentració, 
relaxació...).
Horaris

Horaris (12 places per grup)

DIES HORES

DV (amb Vicent Borràs) 18:30 h.

IOGUILATES
Activitat dirigida a xiquets des dels 4 fins els 7 
anys on mitjançant cançons i contes fem postu-
res de ioga per a enfortir i flexibilitzar el cos, 
aprenem a respirar, estimulem la creativitat i fem 
exercicis d’atenció i relaxació. 

Horaris
DIES HORES

DV 17:30 h.

12 places per grup

+Q RUN 
Vols formar part d’un grup d’aficionats al running?
Activitat dirigida per un llicenciat en educació física, t’oferim entrenament i 
seguiment personalitzat de les teues sessions i assessorament esportiu 
per afrontar amb garanties l’inici 
en el món del running i la teua 
participació en proves populars.

Horaris
DIES HORES

DV 18.00 h.
amb Joan 
Ribera



Kiko Borrás
Coordinació sala

Assessorament esportiu

Jose Aibar
Monitor sala

Activitats aigua i fitness

Cristobal Quintana
Monitor sala

Activitats fitness

Isabel Morales
Fisioterapia 

Natació col·lectius especials

Maria Peinado
Fisioterapia 

Natació col·lectius especials

Pedro Miñana
Coordinació serveis

Activitats aigua i fitness

Núria Medes
Activitats aigua i fitness

Club natació

Inma de la Virgen
Activitats aigua i fitness 

Aiguaeròbic
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Xus Vendrell
Activitats aigua i fitness

Ciclo indoor

Joan Ribera
Activitats aigua i fitness

Escola triatló

Cristian Argente
Activitats aigua
Escola triatló

NéstorJimenez
Activitats aigua

Luisa Juan
Activitats aigua i fitness

Ciclo indoor

Juan Carlos Girbés
Activitats aigua

Miriam Algarra
Activitats aigua

Dani Ferragud
Activitats aigua

Adria Boix
Activitats aigua

Marcos Llopis
Activitats aigua

Victoria Aranda
Activitas aigua 
Pilates infantil

Aureli Sánchez
Activitats aigua i fitness

Monitor sala

Enrique Amargós
Activitats aigua

Pau Paredes
Activitats aigua

Vicent de la Virgen
Ciclo indoor

Rafa Pous
Ciclo indoor 

Nacho Canet
Ciclo indoor 

Sergio Ribes
Ciclo indoor

Emilia Orihuela
Ciclo indoor 

Laura Domingo
Activitats fitness
Ciclo indoor 

Vicent Borras
Ioga

Elba Barberá
Cubbà FIT

Anna Aguilar
Activitats fitness

Jose Carlos Adam
Activitats fitness

Monitor sala

CONTACTE I 
ATENCIÓ

Gestor de Servei: Javier Girbés (javigirbes@piscinalgemesi.com)
Serveis interns: Silvia García (silvia@piscinalgemesi.com)
Administració i atenció a l’usuari (administracio@piscinalgemesi.com)
Instal·lacions: Vicent Ribes (vicent@piscinalgemesi.com)
Coordinació serveis esportius: Pedro Miñana (pedro@piscinalgemesi.com)
Coordinació sala i assessorament esportiu: Kiko Borràs (kiko@piscinalgemesi.com)
Servei de fisioteràpia: Isabel Morales (fisioterapia@piscinalgemesi.com)
Gestión, Salud y Deporte (info@gestionsaludydeporte.com)


