FESTA 25è ANIVERSARI
JORNADES ESPORTIVES
PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL
La Pobla de Mafumet - Dijous 16 de juny de 2022
Des de la Fundació Onada i el Consell Esportiu del Tarragonès, com acte principal de
commemoració del 25è aniversari de les Jornades Esportives a Persones amb
Discapacitat (1996-2021), hem acordat realitzar una macro festa ludicoesportiva, on
tots els centres i usuaris que habitualment participen en el programa en tenen
cabuda, per tal de compartir tots plegats aquests 25 anys de singladura de les
Jornades.

Lloc: La Pobla de Mafumet (pavelló, camp futbol i carpa exterior)
Destinataris: persones amb discapacitat funcional de Centres i Tallers
Ocupacionals, com també Escoles d’Educació Especial (alumnes del darrer
cicle).
Data límit d’inscripció: fins el dimecres 25 de maig, mitjançant full
d’Excel corresponent a info@cetarragones.cat
Per aquest trobada, s’ha previst un nombre màxim de 25 participants
per centre ocupacional, taller o escola.
Una vegada es confirmi la participació rebuda, cabria la possibilitat
d’augmentar participants segons capacitat organitzativa màxima, prèvia
petició expressa dins del mateix full d’inscripció.
Us agrairíem que la participació real sigui fidel a la inscripció presentada.
Horari:
FESTA del 25è aniversari – 16.06.22
Arribada dels participants i distribució de grups.
Salutació
10:00 – 10:30
Punt de trobada: Camp futbol Municipal
Activitat ludicoesportiva, circuit amb les següents
activitats (rotacions 25 minuts):
- Jocs de punteria, petanca i bitlles catalanes (camp
futbol)
10:30 – 12:45
- Ritmes i balls (carpa)
- Toc-bol i esports amb implements; pàdel i esgrima
amb material tou (pavelló)
- Zona lúdica inflables (zona exterior)
Repartiment d’obsequis als participants i
12:50
reconeixements a institucions i entitats col·laboradores
Dinar espai Carpa annexa al pavelló (dinar propi)
13:15 – 14:15
Ball-concert DJ i acomiadament
Tornada als centres d’origen

14:15 – 15:00
15:00
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DINÀMICA DE LA TROBADA
Amb la participació prevista, es planteja un total de 4 estacions al voltant de
les activitats programades, de 25 minuts cadascuna, aproximadament.
Comptarem, a banda del imprescindible suport logístic de l’Ajuntament de la
Pobla de Mafumet, també amb la col·laboració de diferents entitats externes,
com també d’alumnes de Secundària de l’Institut el Morell (institut referència
local), a més del suport del grup de voluntariat APiFV-CET i de l’equip tècnic
del CET.
A cada activitat hi haurà responsables amb el suport de
monitors/alumnes/voluntaris que s’encarregaran de dinamitzar la mateixa.
Cada grup tindrà també monitors i voluntaris que s’encarregaran de portarlos d’una activitat a l’altra, conjuntament amb els propis tècnics dels
respectius centres participants.
Una vegada rebudes totes les inscripcions, es farà una distribució
proporcional per grups, intentant prioritzant l’homogeneïtat per centres.
A la inscripció també ens heu d’indicar si us quedareu a dinar i a l’activitat
de ball/DJ final.
Atenent a la situació excepcional creada per la COVID-19, s’aplicaran els
protocols i la regulació vigent que puguin estar vigents.
Per resoldre algun dubte sobre el tema d’inscripció, podeu enviar un correu a
info@cetarragones.cat o per telèfon a 977249484
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