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MODEL NORMALITZAT [17/03/2022] 

PROGRAMA D’ACTIVITATS DIRIGIDES (PAD) 

NORMATIVA DE FUNCIONAMENT  

 

- Només tenen accés a les activitats del PAD els usuaris que han abonat la quota 
corresponent com a usuari PAD i tenen la targeta PAD acreditativa d’aquest 
programa. 

- S’ha de dur la targeta PAD per a accedir a les activitats. 

- La targeta PAD és personal i intransferible. El personal de la instal·lació pot 
requerir, en qualsevol moment, que l’usuari s’identifiqui. La targeta queda 
inactiva quan l’usuari deixa d’abonar la quota PAD corresponent. 

- Cada activitat té un nombre màxim de participants per instal·lació. Per motius 
de qualitat i seguretat aquest nombre màxim no es pot superar i els usuaris l’han 
de respectar. 

- No es pot accedir a la sala fins que els monitors no ho autoritzen. Els usuaris han 
d’esperar de forma ordenada a l’exterior de la sala, mantenint l’ordre d’arribada 
fins a completar el nombre màxim de participants permesos per a l’activitat. 

- No es pot reservar plaça a les classes per a d’altres participants.  

- No es pot accedir una vegada que la classe s’ha iniciat. 

- Només es pot optar al PAD a partir dels 15 anys. Els menors de 18 anys han de 
presentar una autorització del pare/la mare o el tutor/la tutora, i una fotocòpia 
del DNI de qui els autoritza. 

- El control de participants es fa mitjançant suport tecnològic a cada sala i/o 
presentant la targeta PAD al monitor de la classe i/o cada direcció de la 
instal·lació podrà afegir aquells controls que consideri oportuns per el millor 
funcionament del servei i en funció de les particularitats de cada instal·lació. 

- En finalitzar una activitat els participants han de sortir de la sala. Tenen prioritat 
per a l’activitat següent en aquella sala els usuaris que esperen de manera 
ordenada al seu exterior. Només poden seguir dues classes seguides si falten 
places per a completar el nombre màxim de participants permès. 

- Les classes de pilates, ioga i taitxí compten amb els nivells Iniciació (INI) i 
Perfeccionament (PERF). Per al bon funcionament i la dinàmica de la classe els 
usuaris han de respectar els dos nivells i accedir a la classe amb un nivell que 
més s’ajusti al seu. 

- L’activitat d’aiguagim als poliesportius de Germans Escalas i S’Estel es realitza a 
piscina sense tocar el fons, per la qual cosa es requereix saber nedar per a 
participar en aquesta activitat en aquestes instal·lacions. 

- L’IME es reserva el dret de fer canvis a la programació d’activitats. 

- Incomplir la normativa pot suposar l’expulsió de la sala i la retirada del carnet 
d’abonats. 

 


