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Informació general
QUÈ ÉS?
Aquesta proposta és un conjunt de jornades que cerquen la formació poliesportiva
dels esportistes. Cada trobada és una activitat educativa i participativa i com a tal NO
hi ha classificació ni resultats.
Els pares teniu un paper important i moltes tasques a fer en aquestes trobades:
ACOMPANYAR, ANIMAR i DONAR SUPORT AL/LA VOSTRE/A FILL/A EN TOT MOMENT,
és a dir, gaudir de la seva experiència. A més a més, també podeu facilitar la tasca
dels/les entrenadors/es i organització. En cap cas serà important prendre notes
dels/les punts dels fill/es ni dels resultats de l’equip.

CALENDARI
Es penjarà al nostre web www.cebllob.cat el dimarts anterior a la jornada i es farà
difusió a les nostres xarxes socials (Facebook i Twitter).
CROS (individual)
BAIX DANCE (equips)
JORNADA D’ATLETISME (equips)
TROBADA MINI-ESPORTS (equips)
TROBADA JOCS POPULARS (equips)
CULTURAL ESPORTIU (individual)
JOC NET (individual)
EL MEU ESPORT (equips)
ALTRES

Segons calendari d’Esports Individuals
Pendent de confirmació
Segons calendari d’Esports Individuals
Pendent de confirmació
Pendent de confirmació
Fins 12 abril
Fins 12 abril
Competició JJEE (local/comarcal)

* L’organització es reserva el dret de canviar alguna de les activitats per qüestions organitzatives.
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DIRIGIT A?
Categoria Prebenjamí masculí i femení (1r i 2n de primària (2007-2008)

ON?
Cada jornada tindrà una seu diferent encara per concretar.

PARTICIPANTS
Cada centre podrà inscriure els equips/esportistes que vulgui.
En cas de participació per equip hauran de ser preferentment mixtes. Cada
equip estarà compost entre 5-6 jugadors /es.
A la inscripció hi constarà la relació de participants que assistiran a cada
jornada.

UNIFORME
En equips, tots/es els participants portaran l’uniforme amb els mateixos colors.

SISTEMA DE JOC
Cada esportista podrà participar a 1 o a vàries jornades. És obligatori participar en un
mínim de 4 activitats de diferent modalitat. A cada jornada se li facilitarà la informació
del funcionament al moment de la inscripció.

INSCRIPCIONS
Les inscripcions s’hauran de fer per correu electrònic a: ricardo@cebllob.cat, 15 dies
abans de l’activitat enviant el full d’inscripció degudament emplenat o a través del
programa NEO.

PREU
Gratuït per als participants de Jocs Escolars i 5€ per als que no tenen tramitada
aquesta llicència.

OBSEQUI
Obsequi garantit per tots els esportistes que participin en 4 ó més jornades del
programa del Planetari Esportiu.
Entra a www.cebllob.cat i descarrega’t el teu passaport del Planetari Esportiu!
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