EQUIP DE DIRIGENTS DE L’ACTIVITAT
• Mireia Formatge i Marc Rabaseda. Llicenciats en CAFE
(Ciències de l’Activitat Física i l’Esport)
NORMES D’INSCRIPCIÓ
• Places limitades, 20 places per setmana.
• Cal aportar la documentació següent:
Fotocòpia del llibre de vacunes actualitzat
Fotocòpia de la targeta sanitària -CATSALUTDeclaració responsable COVID-19
• Els/Les participants no poden tenir cap deute amb les
entitats organitzadores.
ALTRES DADES D’INTERÈS
• El dimarts 22 de juny, a les 19 hores, es farà una trobada
virtual amb les famílies dels inscrits i les inscrites per
exposar el funcionament del casal, les activitats programades i el protocol a seguir. La plataforma mitjançant
la qual es farà la trobada es comunicarà per correu electrònic a les famílies inscrites.
• Totes les persones relacionades amb el Casal Esportiu:
participants, famílies, tècnics esportius i tècniques
esportives hauran de complir les mesures d’higiene i
seguretat establertes per la Secretaria de Salut Pública i
la Direcció General de Joventut. El fet de no complir
aquestes mesures implicaria el cessament de la participació de l’infant a l’activitat.
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Us volem oferir una activitat per a les noies i els nois d’Educació
Secundària Obligatòria, amb els objectius de:
• Ocupar el temps lliure dels joves durant el període de vacances
escolars d’estiu mitjançant la pràctica d’esports i d’activitats de caire
recreatiu.
• Descobrir l’entorn de la vila en companyia dels amics i de les amigues.
• Fomentar els hàbits saludables en un context esportiu.
• Activitats en el medi natural (sortides en BTT, trekking, orientació,
etc.), crossfit, jocs cooperatius
DESTINATARIS I DESTINATÀRIES
El JovEsport 2021 està adreçat a les noies i els nois d’entre 12 i 16,
principalment de Sant Joan de les Abadesses, nascuts entre els anys
2005 i el 2007 ambdós inclosos.
És imprescindible complir els següents requisits de salut:
• Calendari de vacunes actualitzat.
• Declaració responsable d’absència de malaltia o símptomes compatibles amb la COVID-19 (febrer, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o no haver estat en contacte directe amb positius confirmats o
amb símptomes compatible en els 14 dies anteriors a l’inici de l’activitat.
DURADA DEL CASAL
El Casal Esportiu es desenvoluparà de les 9 a les 14 hores, de dilluns a
divendres amb la proposta següent:

1r torn
2n torn
3r torn
4t torn
5è torn

del 28 de juny al 2 de juliol
del 5 al 9 de juliol
del 12 al 16 de juliol
del 19 al 23 de juliol
del 26 al 30 de juliol

Malgrat aquesta previsió, les dates es poden haver de modificar en
funció de les restriccions derivades de la crisi sanitària de la COVID-19.

El funcionament de l’activitat s’adaptarà a les mesures de prevenció
contra la COVID-19 aprovades per les autoritats sanitàries. El protocol
de les mesures d’higiene i prevenció es comunicarà per escrit a les
famílies dels inscrits i les inscrites a l’activitat.
LLOC DE REALITZACIÓ
Pati de l’Institut Escola Mestre Andreu (secundària), la zona esportiva
de Sant Joan de les Abadesses (camp de futbol i pavelló).
INSCRIPCIONS
L’activitat consta d’un màxim de 20 places per setmana/torn
• Terminis
Del 24 de maig al 21 de juny inscripcions per a les places vacants.
Les inscripcions es poden fer a: http://inscripcions.ceripolles.cat
• Quotes d’inscripció -preu per participant/setmanaNúmero de setmanes
4 o 5 setmanes
3 o menys setmanes
A partir del 14 de juny

1 participant
55€
60€
65€

2 o + participants
50€
55€
60€

• Pagament de les inscripcions
Transferència bancària al número de compte del Banc de Sabadell
ES62.0081.0152.4500.0117.8827
Cal indicar: JovEsport 2021 + nom del o de la participant.
En el moment de fer la inscripció cal abonar el 50% de l’import. La
resta abans de l’inici de la participació del nen o de la nena al Casal.
Malgrat aquesta previsió, les dates es poden haver de modificar en
funció de les restriccions derivades de la crisi sanitària de la COVID-19.

