
Viladordis 5, MANRESA
938.744.750

info.piscines@aiguesmanresa.cat
www.piscinesmanresa.cat

Segueix-nos a:

 

HORARI DE LES INSTAL·LACIONS
De dilluns a divendres de 

6:30 a 22:30 hores
Dissabtes de 8:00 a 20:00 hores

Diumenges i festius de 8:00 a 15:00 hores
 

 

- Cursets de natació 
- Jocs aquàtics

- Tallers de manualitats 
- Jocs esportius

- Ioga
- Psicomotricitat pels més petits

     i... MOLTA AIGUA!
 



 

EDATS I REQUISITS

 

HORARI, PERÍODE I INSCRIPCIONS
 

Entrada de 8.45 a 9.00 i sortida de 13.00 a 13.15h a la
zona de terra de l'aparcament exterior
Servei de despertador  de 7:45 a 9:00
Servei de carmanyola* de 13:15 a 15:15

*els nens/es han de portar el menjar preparat de casa, en una
carmanyola tancada d'un material apte per a microones, amb el nom

de l'infant i coberts
 

El Pisijoc és un servei que funciona per setmanes:
SETMANA 1  del 27 de juny a l'1 de juliol 
SETMANA 2  del 4 al 8 de juliol 
SETMANA 3  de l'11 al 15 de juliol 
SETMANA 4  del 18 al 22 de juliol 
SETMANA 5  del 25 al 29 de juliol 
SETMANA 6  de l'1 al 5 de d'agost 
SETMANA 7  del 30 d'agost al 2 de setembre 
 
 
 

 
 

Nens i nenes nascuts durant i abans de 2018 i que
tinguin superat el control d'esfínters (que no portin

bolquers).

 

HI HA POSSIBILITAT DE FER PISIJOC DURANT
EL MES D'AGOST. DEMANEU MÉS INFORMACIÓ

A LA RECEPCIÓ DE LES PISCINES!

 

PREUS

 

Inscripcions preferents del 16 al 22 de maig 

(abonats, fills d'abonats i cursetistes en actiu).

Inscripcions obertes a tothom a partir del 23 de maig.

Les inscripcions es poden fer presencialment a la recepció
de les piscines municipals o bé de forma online a

www.piscinesmanresa.cat.
 

En el moment de fer la inscripció s'haurà d'abonar l'import
total de l'activitat en efectiu o targeta, en cas de fer-la
presencial, o només amb targeta si la inscripció es fa

online.

No es reserva plaça.

No es retornarà l'import de la inscripció un cop assignada
la plaça.

Per a formalitzar la inscripció caldrà emplenar el full
d'inscripció amb les dades necessàries, presentar la

targeta sanitària del nen/a a la recepció si és el primer cop
que s'inscriu i firmar una declaració responsable

 

 

 

 
 PISIJOC

PISIJOC (setmana 4 dies)
SERVEI DESPERTADOR
SERVEI CARMANYOLA             

 

47.36€
37,80€

ABONAT*
59.20€
47,36€

NO ABONAT

*Preu nens/es abonats i fills/es d'abonats
L'empresa es reserva el dret a no realitzar l'activitat si no hi ha un mínim
d'inscrits

 

20€
10€

- Roba i calçat esportiu
- Aigua

- Petit esmorzar
- Banyador
- Tovallola

- Sabatilles de bany
- Casquet de bany

- Ulleres de bany (optatiu)
- Bata (aconsellable)

 
IMPORTANT! Els nens/es no haurien de portar ni

material electrònic com reproductors d'àudio, mòbils,
videoconsoles... ni joguines.

 

QUÈ CAL PORTAR?

 

ÚS DE L'APARCAMENT
Accés en horari d'entrada i sortida de l'activitat

mitjançant el codi QR d'accés. Per a més informació
dirigiu-vos a la recepció de les Piscines

20€
10€


