Torns de l’activitat

Descripció
El CPiE Abadessenc i el Consell Esportiu del Ripollès, amb el suport de
l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, organitzen el casal esportiu 2019,
en què es practicaran diferents esports individuals i col·lectius, a més de jocs i
altres activitats relacionades amb l‘activitat física, pensades per a què els
participants puguin gaudir de manera activa i saludable de les vacances d’estiu,
sense deixar de banda els valors associats a la pràctica esportiva.

Llocs
Instal·lacions del CPiE Abadessenc (piscina, pistes de pàdel i tennis)
Instal·lacions esportives municipals de Sant Joan de les Abadesses
Nenes i nens nascuts entre els anys 2005 i 2014, ambdós inclosos.
Places limitades
Màxim de 60 participants per setmana

Objectius

x
x

Participar de forma activa.
Practicar diferents modalitats esportives.
Conèixer les pròpies capacitats en cada esport.
Adquirir hàbits saludables mitjançant la pràctica esportiva.
Fomentar la cooperació i la importància del treball en equip.
Treballar la igualtat entre tots els membres del grup i el respecte entre
els companys i cap a un mateix.
Gaudir de la pràctica esportiva en grup.
Potenciar l’autonomia personal i la convivència amb el grup.

2a setmana ©

Dies i horaris
De dilluns a divendres
Torn del matí
Recollida dels participants

del 1 al 5 de juliol

3a setmana

del 8 al 12 de juliol

4a setmana ©

del 15 al 19 de juliol

5a setmana

del 22 al 26 de juliol

6a setmana

del 29 de juliol al 2 d’agost

© Setmana amb activitat extra/sortida

-

Roba còmode i calçat esportiu
Gorra
Material de piscina: banyador, tovallola, xancletes, ulleres d’aigua.
Crema solar.
Esmorzar i aigua.

Preus de l’activitat
Inscripcions fins al 14/06

Casal Esportiu 6 setmanes(2)
Del 25 al 28 de juny
1 setmana
1 setmana(3)
Després del 14/06

Acollida dels participants

del 25 al 28 de juny

Què cal portar?

Edat dels participants

x
x
x
x
x
x

1a setmana

de les 8:45 a les 9:00 h. A la piscina municipal
de les 9 a les 13 h.
de les 13:00 a les 13:15 h. Al pavelló d’esports

Casal Esportiu 6 setmanes(2)
Del 25 al 28 de juny
1 setmana
1 setmana(3)

Socis CPiE Abadessenc
2o+
1 inscrit
inscrits(1)

305€
42€
52€
75€

265€
36€
45€
68€

Socis CPiE Abadessenc
2o+
1 inscrit
inscrits(1)

346€
47€
57€
80€

No socis CPiE Abadessenc
2o+
1 inscrit
inscrits(1)

360€
48€
60€
83€

306€
42€
53€
76€

No socis CPiE Abadessenc
2o+
1 inscrit
inscrits(1)

305€
40€
49€
72€

(1) Preu que també s’aplica a les famílies monoparentals/nombroses
(2) Inclou les despeses de les dues sortides que es faran durant el casal
(3) Inclou la despesa afegida de l’activitat extra/sortida.

390€
53€
66€
85€

335€
45€
57€
80€

Equip dirigent de lactivitat
-

Directors de l’activitat: Danan Morera i Marc Rabaseda
Tècnics: Carles Rico (Cacho), Mireia Formatge, Marina Pijuan, Anna
Palmerola i Dani Gonzalez.

Normes d’inscripció
x
x
x

x

x
x
x

Places limitades, màxim de 60 participants per torn/setmana.
Els participants no poden tenir cap deute amb les entitats organitzadores.
Les inscripcions es poden fer:
o Al Centre Cívic de Sant Joan de les Abadesses
o Al Consell Esportiu del Ripollès, al Consell Comarcal del
Ripollès, o bé per correu electrònic a l’adreça:
consellesportiu@ceripolles.cat
Procediment a seguir per fer la inscripció
1. Omplir el full d’inscripció amb les dades personals que se
sol·liciten.
2. Lliurar el document en alguna de les opcions abans esmentades.
3. Fer el pagament de l’import del Casal, mitjançant transferència o
ingrés bancari en el compte del Banc de Sabadell núm.
ES62.0081.0152.4500.0117.8827 – indiqueu-hi el(s) nom(s) del(s)
participant(s).
4. Un cop rebut el full d’inscripció i el comprovant de pagament us
farem arribar la documentació següent: autorització sortides i
atenció mèdica, fitxa de salut, dades de caràcter personal i
autorització per marxar sol. Tota aquesta documentació s’ha de
lliurar als organitzadors de l’activitat, com a molt tard, el primer dia
que s’incorpori el participant al Casal; també s’haurà de lliurar una
fotocòpia de la targeta sanitària i de la cartilla de vacunacions.
5. Les famílies nombroses o monoparentals hauran d’acreditar-lo, a
l’igual que els socis del CPiE Abadessenc hauran de comunicar el
número de soci en el moment de fer la inscripció
Les inscripcions o l’ampliació de participació d’un noi o d’una noia al
Casal un cop hagi començat restaran pendents de confirmació fins que
es pugui assegurar que es compleix amb les ràtios del Decret 267/2016.
El dimecres, 19 de juny, a les 19 hores es realitzarà la reunió informativa
per a les famílies dels inscrits al Casal.
Les inscripcions s’han de fer amb un mínim de tres dies hàbils,
feiners, d’antelació a la data d’inici

Organitza:
Amb el suport de:

