XXV Jornades Esportives per a
persones amb diversitat funcional

“TORNEM A GAUDIR DE LES
ACTIVITATS AQUÀTIQUES - 2021”
Piscina Municipal de La Secuita
Programa de Reactivació de les jornades
dirigit a Centres Ocupacionals del Tarragonès

25 Aniversari Jornades Esportives – Persones amb diversitat funcional

INTRODUCCIÓ
Com a continuació de la celebració de les recents jornades “Tornem a
Gaudir de l’Esport” al Parc del Francolí i davant la bona resposta i la
demanda de poder seguir oferint més activitats ludicoesportives i també
emmarcada dins de les XXV Jornades Esportives, convoquem ara la continuació
de la mateixa iniciativa, però ara en un marc aquàtic corresponent al període
estival, “Tornem a Gaudir de les Activitats Aquàtiques”, amb un format similar al
que ja veniem fent a les diferents edicions de les jornades.
Continuarem prioritzant la seguretat de tots els participants i col·laboradors,
mantenint el mateix criteri que a cada jornada només participarà un centre
ocupacional, evitant la interrelació entre grups de diferent procedència.
SEU
La seu serà l’habitual, la Piscina Municipal de la Secuita, amb el suport i les
facilitats que en brinda sempre el seu ajuntament.
A la instal·lació hi ha servei de bar, WC i vestidors (que ens adaptarem al
protocols d’us definits per l’ajuntament).
El personal de cada centre vetllarà pel compliment de les mesures preventives i
de seguretat en referència a la Covid-19 per part dels seus alumnes o usuaris (ús
de mascaretes, gel hidroalcohòlic, rentat de mans, distància social). En aquest
sentit, també es seguiran les instruccions o normes establertes per les entitats
que organitzen i gestionen l’activitat i els espais utilitzats.
Ubicació

http://www.lasecuita.cat/complex-esportiu/piscines

EQUIP TÈCNIC
Pel desenvolupament de la cada jornada comptarem amb l’inestimable
col·laboració del nostre grup de voluntariat i també de diferents tècnics i
alumnes en pràctiques del consell esportiu, que es complementaran amb el
professorat i equip tècnic de cada escola o centre, que tenen al seu càrrec els
seus participants.
ACTIVITAT TIPUS
DATA. Dia d’activitat preferencial: dimecres. Adaptable a una altra data a
petició del centre, prèvia confirmació de disponibilitat.
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CONTINGUT. Desenvoluparem jocs i activitats lúdic-esportives i musicals al
medi aquàtic. Recordeu que pel bon funcionament de l’activitat, així com per
garantir un bon ús de la piscina, els participants han de comptar amb les
habilitats per estar dins de l’aigua
PARTICIPACIÓ. Cada jornada 1 centre diferent. Màxim 1 jornada per centre i
35 participants per centre.
HORARI.
10.45-11.15: arribada i esmorzar
11.15h: inici de l’activitat
12.15-12.30: finalització
CALENDARI
Una vegada rebudes les respostes del sondeig previ enviat, us detallem el
calendari provisional, a falta de confirmació definitiva i de la comunicació
dels altres centres interessats.
DATA
Dimecres 30.06.21
Dimarts 13.07.21
Dimecres 21.07.21
Dimecres 28.07.21

CENTRE OCUPACIONAL / TALLER
STO SOLC
FUNDACIÓ ESTELA
FUNDACIÓ TOPROMI
FUNDACIÓ ONADA TARRAGONA

INSCRIPCIÓ
Una vegada consensuada la data de celebració amb cada centre, aquests hauran
de facilitar al CET un llistat de participants, incloent aquelles informacions
complementàries que siguin d’interès.
Per jornada, recomanem que el nombre màxim d’assistents per centre, entre
alumnes, usuaris i personal, no sigui major de 35 persones.
Tal com estipulem a les Jornades Esportives, s’entén que cada centre disposa
d’una assegurança pròpia per fer aquesta activitat fora del seu centre.
La organització podrà fer fotografies i/o vídeos de les diferents activitats;
per tant, si alguna de les persones inscrites no té cedits els drets d’imatge,
els monitors responsables ho notificaran a la inscripció i a l’inici de l’activitat
i tindran cura de que aquesta persona no sigui enregistrada.
Per qualsevol aclariment i fer arribar les vostres inscripcions, dirigiu-vos a:
Consell Esportiu del Tarragonès @mail: info@cetarragones.cat - Tel.: 977 249 484
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