
del 24 al 31 de desembre de 2014del 24 al 31 de desembre de 2014
Arbitratge i esport en edat escolarArbitratge i esport en edat escolar

- 24, 27 i  31 de desembre de 9h. a 14h.
- 29 i 30 de desembre de 9h. a 14h. i de 16h. a 21h.

Horaris i instal·lació

Per assistir al curs, els participants hauran de reunir les condicions següents:
Requisits

- Edat mínima: nascuts/des el 1999. Els menors de 18 anys, imprescindible presentar 
autorització paterna/materna.
- Emplenar el full d’inscripció acompanyat de la documentació requerida.
- Abonar l’import corresponent del curs.

Certi�cació d’assistència signada per l’Escola Catalana de l’Esport del Consell Català de 
l’Esport de la Generalitat de Catalunya.
* Per obtenir-la, cal haver realitzat satisfactòriament els 2 blocs que consta el CIaTE.
* El certi�cat no s’expedirà als alumnes �ns que hagin complert els 16 anys.

Reconeixement i certi�cació

- Inscripció online a la pàgina www.ceanoia.cat
- Les places són limitades i s’acceptaran per rigorós ordre d’inscripció.
- El preu del bloc especí�c d’aquest CIaTE és de 52 euros.
- Per formalitzar la inscripció és imprescindible el pagament:
 Efectiu. A les o�cines del C.E. de l’Anoia
 Transferència. Enviar comprovant a activitats@ceanoia.cat

Inscripció online i formalització

Complex Esportiu Les Comes.
Carles Riba s/n
08700 Igualada

Informació generalInformació general
El curs d’Iniciació a Tècnic/a d’Esports (CIaTE) és un programa propi del Consell Català de 
l’Esport de la Generalitat de Catalunya que portarà a terme el Consell Esportiu de l’Anoia.
El CIaTE consta de 2 blocs: el bloc comú de 15 hores i el bloc especí�c de 35 hores.
Aquests curs correspon a la càrrega lectiva d’un Bloc Especí�c: ARBITRATGE I ESPORT EN EDAT 
ESCOLAR (35 hores).
* El Consell Esportiu de l’Anoia organitza, regularment, cursos del bloc especí�c.

CIaTE: Bloc especí�c
Curs d’Iniciació a Tècnic/a d’Esport


