CIATE – VIII edició
Per vuitè any consecutiu el Consell Esportiu de l’Anoia, amb la col·laboració del Patronat Municipal
d’Esports d’Igualada, organitza el Curs d’Iniciació a Tècnic d’Esport (CIaTE) JOCS i ESPORT EN EDAT
ESCOLAR, amb la intenció d’atendre a les necessitats per a tots aquells nois i noies desitgen ser
monitors/entrenadors d’activitats extraescolars esportives.
El programa té com a objectius buscar la correspondència directa entre la teoria dels continguts i
l’aplicació pràctica de la nostra realitat, les nostres escoles i el nostre entorn. El curs es plantejarà amb una
estructura fonamentalment pràctica per tal de donar una visió global de la funció que té el
monitor/entrenador davant dels nens i nenes.
El curs consta de dos programes independents:
A) Bloc comú: 15 hores lectives.
B) Bloc específic: Joc i Esport en Edat Escolar: 35 hores lectives.
DATES I HORARIS
A) Bloc Comú: s’ofereixen dos horaris.
A1) Del 30 de juny al 4 de juliol de 9,30h a 12,30h
A2) Del 30 de juny al 4 de juliol de 16h a 19h
B) Bloc Específic.
B1) Del 7 al 11 de juliol; del 14 al 18 de juliol de 16 a 19h i el dissabte 19 de juliol de 9 a 14h
Places limitades per rigorós ordre d’inscripció.
INSTAL·LACIONS
Sala d’Actes del Polisportiu de “Les Comes”
Complex Esportiu de “Les Comes”
REQUISITS
o Per assistir al curs, els participants hauran de reunir les condicions següents:
o Edat mínima: nascuts/des el 1998. Els menors de 18 anys, imprescindible presentar
autorització paterna/materna.
o Emplenar el full d’inscripció acompanyat de la documentació requerida.
o Abonar l’import corresponent del curs.

ORGANITZACIÓ, RECONEIXEMENT I CERTIFICACIÓ
- Els cursos d’Iniciació a Tècnic/ques d’Esport seran reconeguts mitjançant una certificació d’assistència
signada per l’Escola Catalana de l’Esport del Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.
- Cal haver realitzat satisfactòriament els 2 blocs que consta el CiaTE.
- El certificat no s’expedirà als alumnes fins que hagin complert els 16 anys.
IMPORT DEL CURS
La inscripció al Bloc A tindrà un cost de 31€
La inscripció al Bloc B1 tindrà un cost de 52€

PERÍODE I LLOCS D’INSCRIPCIÓ
o El període d’inscripció s’obrirà el proper dilluns 2 de juny de 2014. Les places són limitades i
s’acceptaran per rigorós ordre d’inscripció.
o La butlleta d’inscripció i l’autorització paterna/materna la podeu descarregar a la pàgina web del
Consell Esportiu de l’Anoia: www.ceanoia.cat.
o Podeu formalitzar la inscripció a les oficines del Consell Esportiu de l’Anoia (de dilluns a divendres
de 8h. a 15h.). C/ Carles riba s/n (pavelló Les Comes) Igualada.
AQUESTA FORMACIÓ ES COMPATIBLE AMB ACTIVA’T. Més informació http://activat.animans.cat
ORGANITZA

AMB EL SUPORT

