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Correu electrònic:
ceamaltea@utelagunduzfsyc.org

Telèfon: 965 364 460
C/Marina Baixa, 6. Altea

 

 
Telèfon: 965 843 075 

C/ La Marina Baixa, 2. Altea

 
Email: tapisaltea@gmail.com

Telèfon: 
TAPIS: 965 841 300. ext. 9501

 
 

CENTRE INTEGRAL 
DE MAJORS (CEAM)

CENTRE SOCIAL 
 

SERVEI MUNICIPAL
D'AJUDA A DOMICILI   (SAD)

 

TALLER PRELABORAL 
D'INSERCIÓ 

SOCIOLABORAL (TAPIS)
 

Centre municipal d'atenció preventiva per a persones majors, que els dona suport per a
trobar els recursos necessaris amb els quals millorar la seua qualitat de vida. Es fa a través
de la coordinació amb els Serveis Socials. Es dirigeix a persones que tinguen complits els
seixanta anys, jubilats o pensionistes que hagen complit els cinquanta anys i que a més
tinguen residència a Altea, així com a les seues parelles.

 

Ofereix un conjunt de serveis de caràcter domèstic, personal i socioeducatiu per a persones
dependents, de les activitats elementals de la vida diària. Proporcionant-los atenció directa
en la seua pròpia llar, mitjançant intervencions que afavorisquen la seua permanència i
integració en el seu entorn habitual. Es gestiona a través de Serveis Socials. 

   

Centre obert destinat a l'organització d'activitats de suport i de caràcter rehabilitador i
suport psicosocial. Destinat a persones amb diversitat funcional a escala psíquica (majors
de setze anys) que presenten dificultats sociofamiliars i/o d'integració psicosocial. La
valoració de les persones beneficiàries del servei es realitza des de Serveis Socials.

 
 

 
Centre a disposició de tota la ciutadania per a
la realització d'activitats d'oci i culturals. 

 
 

CENTRE D'INFORMACIÓ
JUVENIL

 
Correu electrònic: joventut@altea.es

Telèfon: 965 841 334 
C/ Tella, 1. Altea

 
Centre a disposició de la població juvenil  per
a la realització d'activitats d'oci, educatives i
culturals. 

 
 

 
Telèfon:

SS.SS: 966 882 702 
 

ESCOLA DE MÚSICA I
DANSA D'ALTEA

Correu electrònic: conservatori@altea.es
Telèfon:  965 844 499

639 854 888
www.esmualtea.com
C/ Filharmònica, 12 

 
 

 

Activitats i tallers de música per a xiquets i xiquetes a
partir de sis mesos. Cursos d'estiu. Tallers de dansa a
partir de cinc anys.

 

http://www.esmualtea.com/
http://www.esmualtea.com/
http://www.esmualtea.com/


Telèfon:  965 845 584
Correu electrònic:

arcoirisaltea@gmail.com 
C/ La carrasca, 1. Altea

 
 

Telèfon:  635 799 179
Correu electrònic: casawaldorf@gmail.com 

C/Pla d'Albes, 8. Altea
 

CASA WALDORF 

ESCOLA INFANTIL
ALTEA

ESCOLA INFANTIL FINA

GUARDERIA ARCO IRIS

ESCOLES  INFANTILS

MINI-MÓN  Telèfon: 966 816 505
Correu electrònic:

03020587@edu.gva.es
C/ Diputació, 3. Altea

 

  PÚBLIQUES

  PRIVADES

 
 

Telèfon: 965 843 340
 

Correu electrònic: colegioelplanet.com
   

C/ Calle les Llimeres, 1.  Altea

Telèfon:  607 378 339
Correu electrònic:  

 
C/ Zubeldía, 5 Altea

 
Des de quatre mesos fins a tres anys. Servei de
menjador i escola matinera. Sol·licitud de
matrícula telemàtica, durant el període d'abril i
maig.

 
 

tel:965845584
tel:965843340
tel:965843340
tel:965843340


ACTIVITATS ESPORTIVES

TALLERS 

LUDOTEQUES

ACTIVITATS LÚDIQUES

Serveis durant les vacances escolar, en dies
laborals no lectius, amb una duració
determinada, organitzades puntualment per
l'Ajuntament d'Altea. Amb inscripció prèvia. 

 

Activitats durant el curs escolar, en horari
extraescolar: teatre, breakdance, pilates,
anglés. Per a alumnat escolaritzat entre sis i
setze anys. Gratuïts, amb inscripció prèvia en
el departament d'Educació de l'Ajuntament
d'Altea. Subvencionat per la Conselleria
d'Educació.

 

Informació:
Telèfon:  965 841 300. ext. 3109

Correu electrònic:
igualtat@altea.es 

 

Informació:
Telèfon:  965 841 300. ext. 3109

Correu electrònic:
auxeducacio@altea.es 

 

CURSOS ESPORTIUS D'ESTIU
Activitats esportives d'aigua, pilota i altres esports. 
Per a xiquets i xiquetes des dels quatre anys complits, 
 i per a  joves fins als setze anys, durant els mesos de
juliol i agost, en horari de dilluns a divendres de 7.45 a
14.45 hores. Amb escola de matí i servei de recollida.

Informació:
Telèfon:  965 841 334
www.altea.es/es/concejalias/deportes/  

ESCOLES  ESPORTIVES D'HIVERN

Activitats esportives per a xiquetes i xiquets, a partir de quatre anys i per a joves. En
horari de vesprada, durant el curs escolar (d'octubre a maig). Inscripcions en
setembre.

 

Teléfono:
 626 006 901 - 613 003 999
Mail: 
educacionydeporte@gmail.com


