
X TROBADA ESPORTIVA D’ESCOLES  
D’EDUCACIÓ ESPECIAL  

JOCS TRADICIONALS, PÀDEL i BALLS  
Divendres, 6 de maig de 2016 

 
Lloc: Instal·lacions esportives del Complex Educatiu de Tarragona.  
Data límit d’inscripció: Divendres, 22 d’abril, enviant el full d’Excel 
corresponent a info@cetarragones.cat, amb còpia a clubsolc@gmail.com 
 
El nombre màxim d’usuaris per centre escolar, a banda dels monitors, és de 25. 
Segons la participació final, es podran acceptar més inscripcions, si així 
s’assenyala expressament amb 5 places de reserva més per centre. 
 
Horari: 

 TROBADA 6 de MAIG de 2016 
Arribada dels participants i distribució de grups 9:30 – 10:00 
Activitat esportiva: Jocs tradicionals, pàdel i balls 10:00 – 13:00 
Dutxa i higiene personal 13:00 – 13:15 
Dinar al menjador del Complex (es pot portar dinar propi) 13:00 – 14:00 
Cloenda i musica de ball 14:00 – 15:00 
Tornada als centres d’origen 15:00 
 
DINÀMICA DE LA TROBADA 
Amb la participació prevista, es planteja un total de 6/7 estacions doblades 
al voltant de les activitats programades, amb una previsió de 10/12 grups 
format per 16/20 persones cadascun.  
 
Les modalitats que es desenvoluparan seran les següents: 
BITLLES – PETANCA – JOCS DE PUNTERIA – CURSA DE SACS –CIRCUITS D’HABILITATS – 
XARRANCA – CANIQUES – XAPES –JOCS COOPERATIUS TRADICIONALS - PÀDEL i BALLS. 

 
Com a cada edició, comptarem amb la col·laboració del Departament 
d’Educació Física del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Animació 
d’Activitats Físico-Esportives de l’Institut Cal·lípolis, on els seus alumnes 
portaran el disseny, el control i el desenvolupament de les diferents proves. 
A cada activitat hi haurà monitors/alumnes que s’encarregaran del 
desenvolupament de la mateixa. Cada grup tindrà també monitors que 
s’encarregaran de portar-los d’una activitat a l’altra. 
També comptarem amb el suport de l’associació Padel amb Tu i l’Escola de 
balls Wapachá. 



En referència a les escoles que demanin dinar, un responsable de la mateixa 
haurà d’anar directament a la secretaria del Complex per adquirir els 
corresponents tiquets (preu 7€). Recordem que podeu portar el vostre propi 
dinar, sempre comunicant-ho prèviament. 
 
INSCRIPCIÓ i NIVELLS DE PARTICIPACIÓ 

 
Es programen diferents proves i jocs amb un sistema de rotació i de nivells 
en funció dels perfils dels usuaris. 
Per aquest trobada, s’hauran de fer les inscripcions dels alumnes depenen 
del GRUP - NIVELL - EDAT. 
Dins del document d’Excel que us adjuntem, heu de definir el nivell en 
funció si és INICIAL – INTERMIG – AVANÇAT. 
En cada cas, depenent de l’edat i el nivell dels participants, s’hauran 
d’inscriure en un grup o altre. 

 
Per resoldre algun dubte sobre el tema d’inscripció, podeu enviar un correu a 
clubsolc@gmail.com 

 
NOTA IMPORTANT: En que les condicions climatològiques siguin adverses i 
mentre es pugi desenvolupar l’activitat a les instal·lacions cobertes, la 
participació final vindrà determinada segons el quòrum viable, per rigorós 
ordre de recepció de les inscripcions, 
 
MAPA DEL COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA 
Us adjuntem una foto amb la informació de les diferents ubicacions previstes 
a la jornada  

 
 
 
 
 
 

  


