VIATGE ESPORTIU 19-20
NORMATIVA DE FUNCIONAMENT

C/ del Noc, S/N 17820 BANYOLES 972 581344
consellesportiu@ceplaestany.cat
www.ceplaestany.cat
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1. DESCRIPCIÓ
El Viatge Esportiu Comarcal es va posar en marxa durant el curs 2005-06 després de les observacions
fetes sobre els hàbits esportius dels nens/es i famílies del Pla de l’Estany.
La mancança observada d’oferta esportiva escolar en origen des de la pròpia escola en horari de cap
de setmana i la necessitat d’oferir una proposta a l’abast del 100% de la població sense diferenciar la
procedència, cultura i/o situació econòmica, portaren a definir com a una necessitat l’organització
d’un programa esportiu específic en el que hi tingués cabuda tota la família, on en un mateix context
esportiu hi participin nens/es de P3 fins a 6è i familiars acompanyants.
Al llarg dels diversos cursos que s’ha portat a terme el Viatge Esportiu, s’ha organitzat una parada
esportiva a cada un dels centres educatius que ha participat del programa. Durant aquest curs es
realitzaran 12 parades esportives i cadascuna gira a l’entorn d’una temàtica concreta. A les parades
esportives s’adapta l’activitat a cada franja d’edat, aquest fet apropa la pràctica esportiva i fa que tota
una família pugui gaudir d’una jornada esportiva conjunta, familiar i popular amb un objectiu comú
que és la PARTICIPACIÓ.
El “Passaport esportiu” és fil conductor de les jornades multiesportives dels caps de setmana, que
inclou totes les parades del Viatge Esportiu. El passaport se segella a cada jornada en què el nen/a
participa. A l’última parada, es fa l’entrega d’obsequis premiant així la PARTICIPACIÓ en totes les
jornades del Viatge Esportiu.

2. OBJECTIUS
El Viatge Esportiu pretén aconseguir un seguit d’objectius entre els quals destaquen:
▪ Oferir una proposta esportiva a l’abast del 100% de la població sense diferenciar la procedència,
cultura i/o situació econòmica.
▪ Fomentar hàbits de pràctica esportiva continuada i els seus valors i beneficis.
▪ Potenciar la cohesió familiar a través de l’esport.
▪ Incentivar la participació als esdeveniments esportius.
▪ Premiar la participació per sobre dels resultats.

3. DESTINATARIS
▪
▪

Nens/es de P3 fins a 6è de primària i familiars acompanyants.
Sempre que el nombre de participants ho recomani els nens/es s’agruparan en funció del cicle
educatiu en que es troben. A la graella següent s’especifica els agrupaments en funció de l’edat:

Destinataris
Educació Infantil
Primària – Cicle Inicial
Primària – Cicle Mitjà
Primària – Cicle Superior
Joves i adults
▪
▪

P3, P4 i P5
1r i 2n
3r i 4t
5è i 6è
A partir de 12 anys

No es permetrà la participació de cap nen/a per sota de l’etapa educativa esmentada.
Quan un participant està cursant un curs superior a 6è podrà fer les activitats adreçades a adults*
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4. ACTIVITATS I TEMPORITZACIÓ
▪
▪
▪

Les activitats estaran adaptades pels diferents grups, ja que la finalitat és que tothom pugui
practicar les diferents modalitats esportives i jocs segons les pròpies possibilitats.
Cada participant passarà per les estacions i/o activitats que s’hagin muntat en funció de la
tipologia d’activitats de les diverses parades esportives.
La temporització és la següent:

Parada

Data

Lloc

Tipologia d’activitats

1ª - Parada

13 d’octubre

Escola Bora Gran

Serinyà

Orientació

2ª - Parada

27 d’octubre

Escola Frigolet

Porqueres

CROS i Ball

3ª - Parada

10 de novembre

Escola Casa Nostra

Porqueres

BTT i bicicleta

4ª - Parada

1 de desembre

Escola Vall del Terri

Cornellà del
CROS i bàsquet
Terri

5ª - Parada

12 de gener

Escola La Draga

Banyoles

Korfbol

6ª - Parada

26 de gener

Escola Can Puig

Banyoles

CROS i atletisme

7ª - Parada

9 de febrer

Escola Baldiri Reixac

Banyoles

Handbol

8ª - Parada

1 de març

Escola St. Esteve de
Guialbes

Vilademuls

CROS, judo i kung fu

9ª - Parada

15 de març

Banyoles

Pitxet

10ª - Parada

29 de març

11ª - Parada

19 d’abril

Escola L’Entorn

Porqueres

Vòlei

12ª - Parada

10 de maig

Escola Carles de
Fortuny

Esponellà

Orientació

Escola Pla de
l’Ametller
Escola Alzina
Reclamadora

Fontcoberta Orientació en bicicleta

5. CRONOGRAMA
El Viatge Esportiu es durà a terme els diumenges al matí, seguint habitualment el següent model
d’horari:
• De 10.00 a 10.30 h – Rebuda de participants i confirmació d’inscripció
• De 10.30 a 12.15 h – Activitats pels nens i nenes (P3 a 6è) i familiars
• De 12.15 a 12.30 h – Segellada de passaports i cloenda de la jornada
•
L’organització es reserva el dret de modificar l’horari en cas que la situació ho requereixi i pel benefici
de l’activitat.
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6. INSCRIPCIONS I PREUS
6.1.

Inscripcions

INSCRIPCIÓ INDIVIDUAL
Qualsevol esportista (nen/a o adult) que vulgui participar a una parada esportiva del Viatge Esportiu
s’ha d’inscriure per poder participar.
La inscripció es pot fer de 2 maneres:
1. Inscripció prèvia: a la web www.ceplaestany.cat o trucant al 972581344, dins el termini
establert que sol ser fins el dimecres anterior a la jornada. Cal accedir a la web i en l’apartat
d’inscripcions cal seguir els passos que s’indica: escollir VIATGE ESPORTIU i la parada concreta
que es desitja participar.
Abans d’iniciar els tràmits d’inscripció es recomana disposar de la següent informació per tal de
poder tramitar correctament la inscripció: nom, cognoms, nº CatSalut, data naixement, escola,
curs, nº telèfon mòbil i adreça electrònica.
2. El mateix dia: a la carpa d’inscripcions.
INSCRIPCIÓ EN EQUIP
Per a totes les activitats d’equip dels cursos de primària, la inscripció es farà a través del mestre
d’educació física de l’escola.
La inscripció s’ha de fer en el termini establert per aquest tràmit i facilitant les dades corresponents.
S’entendrà com a inscripció formalitzada únicament quan el responsable de l’escola hagi fet la
inscripció dels esportistes via web i hagi pagat l’import dins el termini establert.
6.2.

Preus

El preu per participar a l’activitat és diferent pels alumnes i familiars dels centres que la seva AMPA
està adherida al Viatge Esportiu i pels alumnes dels centres que no. Els centres que no estan adherits
són l’Escola Camins i les escoles de fora del Pla de l’Estany.
6.3.

Descomptes i abonaments

Amb l’objectiu de facilitar el pagament a les famílies, el Consell Esportiu, ofereix descomptes per les
famílies que comprin l’abonament del Viatge Esportiu, hi ha abonaments per a 6 o 12 jornades.

Nens/es
Adults

Inscripció
Prèvia
2,00€
1,00€

Inscripció
Mateix dia
3,00€
1,00€

Abonament
6 jornades
10,00€
5,00€

Abonament
12 jornades
18,00€
9,00€

ESCOLES NO ADHERIDES
I ENTITATS
Nens/es
Adults

Inscripció
Prèvia
4,00€
2,00€

Inscripció
Mateix dia
5,00€
2,00€

Abonament
6 jornades
18,00€
9,00€

Abonament
12 jornades
36,00€
18,00€

ESCOLES ADHERIDES

Els esportistes que adquireixin l’abonament per 12 jornades quedaran inscrits automàticament a totes
les jornades del Viatge Esportiu i per tant, podran participar a totes les parades sense necessitat
d’inscripció prèvia.
L’abonament serà nominal i només el podrà utilitzar l’esportista corresponent.
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7. FIL CONDUCTOR
▪
▪
▪

Cada esportista disposarà d’un PASSAPORT ESPORTIU que serà un document personal i alhora el
fil conductor de les jornades.
Aquest document s’entregarà la primera vegada que el nen/a assisteixi a qualsevol de les
jornades esportives.
Una vegada el nen/a disposi del document, se li segellarà cada vegada que participi a qualsevol
de les parades que formen el VIATGE ESPORTIU.

8. REGISTRE DE PARTICIPACIÓ
▪
▪

▪
▪

Durant el Viatge Esportiu, el Consell Esportiu del Pla de l’Estany registrarà en una base de dades
les assistències de cada participant a les diferents parades.
S’entendrà com a participació i es registrarà com a tal, quan un nen/a inscrit prèviament o el
mateix dia de l’activitat, confirmi la seva presència a la taula de control d’assistència que
s’instal·larà a cada parada esportiva.
La taula d’inscripcions i control d’assistència estarà operativa 30 minuts abans de l’inici de
l’activitat i es desmuntarà 15 minuts després de l’inici de l’activitat.
Per garantir el bon desenvolupament de l’activitat, una vegada passats 15 minuts des de l’inici de
l’activitat no es podran incorporar nous esportistes al grup.

9. PREMI A LA PARTICIPACIÓ
El Premi a la Participació és un reconeixement a la fidelització dels esportistes que participen al llarg
del curs a les jornades esportives de cap de setmana organitzades pel Consell Esportiu i les AMPA,
amb la col·laboració d’ajuntaments i entitats esportives de la comarca.
▪ De la participació registrada a la base de dades del Consell Esportiu, sortirà el nombre de jornades
que ha participat cada nen/a.
▪ Les jornades puntuables pel Premi a la Participació són les 11 primeres parades de les 12 que es
portaran a terme, per motius tècnics la 12a jornada no puntua perquè s’hi entreguen els premis.
▪ A la penúltima parada esportiva es publicaran els llistats de nens/es amb la relació de jornades
que han assistit perquè les famílies comprovin si les dades són correctes i alhora saber quin tipus
de medalla o trofeu li correspon al seu fill/a.
▪ En cas que alguna família vulgui fer una reclamació, només s’acceptarà presentant el passaport
esportiu del nen/a on especifica el nombre de jornades assistides amb el segell de l’escola o
l’AMPA de cada parada.
▪ El premi s’entregarà a cada participant a l’última parada del Viatge Esportiu, que serà l’última
jornada esportiva escolar del curs.
▪ Relació de medalles i trofeus en funció del nombre d’assistències a les parades del Viatge Esportiu:
Premi a la participació
Copa

Participació a 10 – 11 jornades

Medalla Or

Participació a 8 – 9 jornades

Medalla Plata

Participació a 5 – 7 jornades

Medalla Bronze

Participació a 1 – 4 jornades
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10. MONITORATGE
▪
▪
▪
▪

Les parades esportives estaran dinamitzades per monitors/es del Consell Esportiu, els quals tenen
la titulació necessària per a conduir les activitats.
El monitor/a serà responsable del grup des de l’inici de les activitats fins just després de la
segellada del passaport esportiu.
Els monitors/es vestiran l’uniforme del Consell Esportiu, seran fàcilment identificables.
El pare/mare o tutor/a respectarà la delimitació entre la zona de públic i la zona d’activitats per a
garantir el bon desenvolupament de l’activitat i la relació entre els monitors/es i esportistes.

11. IMATGE DELS PARTICIPANTS
▪
▪
▪

A cada nen/a se li entregarà un pitrall identificador en el moment que s’inscriu i a cada adult una
etiqueta.
Tant el nen/a com l’adult hauran de portar el pitrall i l’etiqueta respectivament des de l’inici fins al
final. El nen/a haurà de retornar el pitrall al seu monitor/a quan aquest li indiqui.
En funció del curs escolar cada participant tindrà un mateix color a totes les parades esportives, tal
com figura a la taula següent:

Pitralls
P3

Pitrall groc

P4

Pitrall blau

P5

Pitrall vermell

1r i 2n (CI)

Pitrall verd

3r i 4t (CM)

Pitrall blau

5è i 6è (CS)

Pitrall taronja

Adults

Pitrall / Etiqueta blanca

7

