
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓ CONSELL ESPORTIU DEL TARRAGONÈS. Curs 20/21  

AD Torreforta – Club Gimnàstic – Club TAU – Club Beisbol Wolves 

PASSAPORT EDUNAUTA - TARRAGONA 

EL PROJECTE 

El Passaport Edunauta és un projecte de creació d’oportunitats educatives i d’acreditació i 
reconeixement social d’aprenentatges fora escola per a infants de 3 a 12 anys, que catalitza 
i connecta tota la potència educativa d’un municipi. A Tarragona es treballarà amb la franja 
de 10 a 12 anys (5è de Primària).  
 

L'EINA 

Un infant aprèn a molts espais i en molts moments diversos a part de a l’escola: a casa, a la 
plaça, a l’esplai, a la biblioteca...Però com pot fer visible aquest aprenentatge invisible en el 
marc de la seva comunitat? Amb el Passaport Edunauta podrà fer-ho perquè li donarà accés 
a gaudir d’activitats educatives obertes del seu territori i, a través de les seves pàgines, podrà 
mostrar tot allò que hi aprengui. 
 

LA XARXA LOCAL D'ACTIVITATS 

Aquestes activitats estaran organitzades des dels espais edunautes, una xarxa local d’actors 
educatius, que seran les destinacions d’aprenentatge a les que els edunautes podran viatjar 
(biblioteques, casals, entitats, clubs esportius...). Allí viuran experiències d’aprenentatge 
molt diverses on aprendran i aconseguiran segells per al seu passaport. Aquests segells 
acreditaran tant la seva participació a les activitats com els seus aprenentatges. 
 

ELS APRENENTATGES INVISIBLES 

Totes les activitats educatives del Passaport Edunauta estaran aglutinades en un catàleg 
d’activitats edunauta (online i/o offline), i que a voluntat de cada municipi podrà basar-se en 
un marc de competències d’aprenentatge compartit per totes les destinacions. 

 

 



 

 

  

 

En aquests enllaços disposeu de més informació:  

https://www.fbofill.cat/com-podem-connectar-reconeixer-i-fer-visibles-els-aprenentatges-
que-els-infants-mes-enlla-de-lescola   

https://www.passaportedunauta.cat/  

 

 

APLICACIÓ DEL PROJECTE A TARRAGONA – COL·LABORACIÓ CONSELL ESPORTIU DEL TARRAGONÈS 

La Ciutat de Tarragona ha estat escollida per participar en un Pla Pilot amb l’objectiu d’ 
impulsar el Projecte Passaport Edunauta. Aquest projecte està liderat per la Fundació 
Jaume Bofill i la Cooperativa + Educació, i a la nostra ciutat el gestionarà l’IMET (Institut 
Municipal d’Educació de Tarragona) i la Cooperativa Combinats.  

En el nostre cas, els responsable locals ens han brindat l’oportunitat de poder integrar-nos 
amb el projecte, a l’igual que d’altres entitats i associacions de diferents àrees del municipi. 

 

Des del CET, proposem l’aplicació d’activitats esportives, des de la facilitació de diferents 
tastets o batejos d’iniciació, sempre amb la implicació i la inestimable col·laboració de 
diferents clubs i associacions esportives del municipi, amb una doble vessant: 

 

- Entitats de referència del barri o de proximitat, per visualitzar-les i facilitar una futura 
pràctica esportiva, garantint una major continuïtat i vinculació. 
Seu : les facilitades pels propis clubs. 
 

- La programació a la pròpia escola d’activitats que considerem poden ser interessants, 
ja sigui per potenciar-les dins del marc extraescolar de l’escola o, per a aquells/elles 
alumnes interessats/des directament a la pròpia entitat col·laboradora. 
Seu: la de la pròpia escola interessada. 
 
A banda d’esports més convencionals, també hem considerat oportú introduir 
modalitats esportives emergents que poden ser atractives pels infants. 
 
El programa amb la nostra proposta d’activitats us la detallem en el següent quadre. 

 

 

 

 

https://www.fbofill.cat/com-podem-connectar-reconeixer-i-fer-visibles-els-aprenentatges-que-els-infants-mes-enlla-de-lescola
https://www.fbofill.cat/com-podem-connectar-reconeixer-i-fer-visibles-els-aprenentatges-que-els-infants-mes-enlla-de-lescola
https://www.passaportedunauta.cat/edunautes-app/families/index.xhtml


 

 

 

 

PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS 

 ACTIVITATS PROPOSADES  

ESCOLES DESTINATÀRIES SEU:  CLUBS  SEU: ESCOLES 

ZONA PART BAIXA “TALLER D’INICIACIÓ - ATLETISME” 
Club Gimnàstic 

Seu: Estadi Natàlia Rodríguez, Pistes 
d’Atletisme de Campclar 

Dilluns 24.05.21 
Dilluns 31.05.21 
Dilluns 07.06.21 

Dimecres 09.06.21 
Horari: 17:45-18:45 

 
“JUGA A BÀSQUET AMB L’ADT” 

A.D. Torreforta 
Seu: Casal Esportiu Riuclar 

Dissabte 22.05.21 
Dissabte 29.05.21 
Dissabte 05.06.21 
Dissabte 12.06.21 
Dissabte 19.06.21 

Horari: 10:30-12:00 

 
“TALLER D’INICIACIÓ -  
PATINATGE EN LÍNIA” 

Club Gimnàstic 
Seu: Pista Anella Olímpica, Campclar 

Dilluns 24.05.21 
Dilluns 31.05.21 

Dissabte 05.06.21 
Dilluns 07.06.21 

Dissabte 12.06.21 
Horari dilluns: 17:30-19:00 

Horari dissabte: 10:00-11:30 

 
“ROBIN HOOD PER UN DIA”  

TIR AMB ARC” 

Club TAU de Tir amb Arc 
Seu: Camp tir amb arc de Sant Salvador 

Divendres 21.05.21 
Divendres 28.05.21 
Divendres: 04.06.21 
Divendres: 11.06.21 
Divendres: 18.06.21 
Horari: 17:30-19:00 

 

 

“BATEJA, CORRE, 
SALVA’T”  

BEISBOL 5 

Club Beisbol Wolves  

A concretar amb les 
escoles interessades, en 

horari lectiu o 
extraescolar 

 

 

 

• Escola Pau Delclòs 
 

• Escola Miracle 
 

• Escola Serrallo 
 

• Escola Saavedra 
 

ZONA PONENT 

• Escola Ponent 
 

• Escola Campclar 
 

• Escola Riuclar 
 

• Escola la Floresta 
 

• Escola Els Àngels 
 

• Escola Torreforta 
 

• Escola-Institut Mediterrani 
 

• Col·legi la Salle Torreforta 
 

ZONA SANT SALVADOR 

• Escola Sant Salvador 

 

 



 

 

 

 

CONSIDERACIONS A TENIR EN COMPTE I INSCRIPCIÓ 

• La temporalitat de les activitats, una vegades definides, estarà compresa des del 
divendres 21 de maig al dissabte 19 de juny.  
 

• Davant l'actual escenari, és molt important complir amb les mesures vigents 
vers la COVID-19, per tal de definir ràtios i traçabilitat. Per tant, per poder 
participar en les diferents sessions programades, es fa del tot IMPRESCINDIBLE 
tramitar la inscripció accedint al següent formulari ONLINE. 
INSCRIPCIÓ PASSAPORT EDUNAUTA: https://forms.gle/qs8n69D7C594izGG7 
 

• Cada participant es podrà inscriure a la modalitat esportiva que vulgui i a 
una única sessió per esport. 
Es podran fer inscripcions fins al dia abans de cada jornada o fins que s’ompli 
la capacitat màxima indicada per cada entitat (places limitades segons 
modalitats). 
 

• Recordeu que les sessions estan destinades als alumnes de 5è de Primària, 
tal com està plantejat el Projecte; però també, les activitats de patinatge en 
línia i tir amb arc estan obertes a familiars, que han de tramitar també la seva 
inscripció pel mateix procediment on-line.  
 

GESTIO DIRECTA ESCOLA. Si alguna escola vol coordinar algunes d’aquestes jornades 
assenyalades a un nombre/grup determinat dels seus alumnes i en qualsevol de les 4 
seus, es pot ficar directament en contacte amb el CET (977 249 484 – 
info@cetarragones.cat), per tal de concretar-ho, sense necessitat de inscripció On-line. 

 

TRACTAMENT ESPECÍFIC DE LA MODALITAT DE BEISBOL 

Aquesta modalitats esportiva, al complementar-se dins del programa específic 
“BATEJA, CORRE I SALVA’T”, que tindrà la seva pròpia difusió, es concretarà a partir de 
la petició expressa dels centres interessats per tal de consensuar les possibles sessions, 
ja sigui en horari lectiu o extraescolar.  

 

 

https://forms.gle/qs8n69D7C594izGG7
mailto:info@cetarragones.cat


 

 

 

 

INFORMACIÓ DEL DESENVOLUPAMENT DE LES SESSIONS 

A totes les sessions es convenient portar roba i calçat esportiu, així com una ampolla d’aigua. 

 

“TALLER D’INICIACIÓ - ATLETISME”  
Taller d'iniciació a l'atletisme amb el control tècnic de la Secció d’Atletisme del Club Gimnàstic de 
Tarragona. 
Aprenentatge de la tècnica de proves individuals. Salt de llargada i Alçada, Llançament de pilota, 
Sortida de Velocitat i iniciació al relleu 4x60. 

 
 

Portar roba i calçat esportiu.  
 
"JUGA A BÀSQUET AMB L'ADT”  
Activitat dirigida per l’equip tècnic de l’AD Torreforta, on es realitzarà una introducció al bàsquet 
mitjançant jocs i exercicis molt divertits, dirigit a que les participants i els participants coneguin 
aquest esport i es capfiquin en el món del bàsquet. 
Trobada a l’hora assenyala al Pavelló Municipal de Riuclar. 
 
“TALLER PATINATGE EN LÍNIA”  

Qui ho vulgui també farà un tastet al patinatge de velocitat. 
Porta roba còmode, a poder ser xandall o malles. 
És important tenir patins en línia, proteccions i casc (obligatori, pot ser el de la bicicleta) Tot i així, 
si no teniu el material, podeu contactar amb els organitzadors per veure si hi ha disponibilitat de 
cessió. 
 
"ROBIN HOOD PER UN DIA" 
El Club TAU proposa un bateix del tir amb arc, un esport de precisió que requereix una gran 
concentració i autocontrol. Cada dia és un repte contra un mateix, ja que controles no només el teu 
cos, sinó també la teva ment. 

 

Trobada 10 minuts abans de l’hora indicada a la porta principal de l’estadi. 

El control tècnic anirà a càrrec de la Secció de Patinatge del Club Gimnàstic.  
El patinatge en línia és un esport molt divertit tant per infants com per adults, a més es pot 
practicar en família! És un esport que es pot practicar a l’aire lliure, transmet sensació de llibertat i 
es treballa l’equilibri i la psicomotricitat. 
Aprendrem a patinar amb seguretat , amb les nocions bàsiques com son frenades, girs i petits 
obstacles. 

Els objectius principals de la sessió són conèixer la normativa bàsica de seguretat i com utilitzar 
l’arc i les fletxes correctament. 
 


