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XXVI JORNADES ESPORTIVES PER A PERSONES AMB 

DISCAPACITAT 2019-2020 

INTRODUCCIÓ 

Una vegada definits els nous escenaris, després d’aquests dos darrers anys 

d’afectació de la pandèmia i amb la satisfacció haver pogut desenvolupar el 

passat any totes les jornades del subprograma “Tornem a Gaudir de 

l’Esport”, tornem a convocar les “Jornades Esportives” apropant-nos aquest 

edició progressivament a la seva programació inicial, amb dos trets 

significatius: 

- Celebració de trobades poliesportives a seus i col·laboradors de 

referència, amb un calendari de maig a juliol. 

- Mantenir els grups estables de cada centre participant, mentre no sigui 

viable els barrejar participants. 

Com sempre volem destacar, la gran implicació de diferents centres 

educatius, institucions i entitats de la comarca que fan possible el seu 

desenvolupament del programa, com a eixos fonamentals d’uns dels 

objectius primordials la cohesió i la sensibilització social i, especialment, 

volem destacar la gran tasca dels nostres voluntaris del CET-APiFV, 

optimitzant i enriquint totes les nostres actuacions. 

Com ja es habitual des fa uns anys, el programa està obert a participants de 

Centres i Taller Ocupacional, com també a alumnes dels darrer cursos 

d’Escoles d’Educació Especial. 

Paral·lelament a les Jornades, aprofitarem també el dia 16 de juny per 

recuperar la commemoració del 25è aniversari de la Jornades (1997-2021), 

amb la celebració d’una Festa que tindrà oportunament la seva 

convocatòria específica. 

 

 

 



 

COSES A TENIR EN COMPTE: 
 

 L’ HORARI aproximat de les activitats, serà: 
 

- 10.15 a 10.45 incorporació i/o esmorzar. 
 

- 10.45-11h inici de l’activitat. 
 

- 12.15-12.30 finalització. 
 

Exceptuant, aquelles activitats que s’indiqui específicament un altre horari. 

 

Al aplicar el criteri inicial de participació amb els diferents grups bombolla i el format 
proposat, cada centre podrà iniciar l’activitat, una vegada estiguin llestos sense necessitat 
d’espera a altres grups. 

 
 

ELS MONITORS: TOTS ELS CENTRES PARTICIPANTS HAN DE FER- 

SE CÀRREC DELS SEUS USUARIS, això implica que han de 

responsabilitzar-se de GARANTIR EL PERSONAL DE SUPORT 

NECESSARI,   ATENENT,   ELS   DIFERENTS   GRUPS   I/O  NIVELLS 

 SEGONS L’ACTIVITAT.  
 
La organització de les jornades entén que  cada centre disposa  
d’una assegurança pròpia per a fer activitats fora del seu centre. 

 

La organització farà 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. 

 

SOBRE LES INSCRIPCIONS: 
 

 DATA MÀXIMA D’INSCRIPCIÓ. Per tal de gestionar i organitzar les 

activitats amb la suficient antelació amb el full d’inscripció 

corresponent, s’estableix com a data màxima per a la inscripció el 

dijous 28 d’abril . 

 

COST: Totes les activitats programades són gratuïtes. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIONS COMPLEMENTÀRIES. És imprescindible que, en 

les inscripcions, s’incloguin totes aquelles informacions 

complementàries exposades, com els grups per a les activitats, els 

dies de preferència per a realitzar les activitat. 

 

NOMBRE MÀXIM DE PARTICIPANTS. Per tal d’afavorir a un millor 

desenvolupament de les activitats, s’ha establert un límit màxim 

de participants per taller/centre, segons la jornada, que cal 

respectar.  

En el cas que estiguéssiu interessats en que participessin més 

persones del vostre taller, preguem ens ho comuniqueu, per tal de 

valorar la seva viabilitat de l’activitat. 

 

CONDICIONS     PER     A     LA     PARTICIPACIÓ.     Per     al     bon 

desenvolupament de les activitats, és molt important que tingueu 

en compte, les HABILITATS QUE REQUEREIXEN LES DIFERENTS 

ACTIVITATS. A cada activitat, trobareu el nivell de dificultat, la 

descripció del qual és la següent: 

 

 

    Nivell de dificultat baix: activitats obertes a tots els participants. 

Nivell de dificultat mig: permet participar als usuaris a partir de 

diferents adaptacions. 

 

 
Nivell de dificultat alt: la participació requereix el seguiment 

normalitzat de l’activitat/joc. 

 

 



 

 

ON ADREÇAR-VOS?  Per fer arribar les vostres inscripcions, envieu-les a: 
 

➢ Consell Esportiu del Tarragonès  - @mail: info@cetarragones.cat 
 

Per qualsevol consulta o aclariment podeu adreçar-vos 
a qualsevol de les dues entitats organitzadores: 
 

➢  Consell Esportiu del Tarragonès (Tel.: 977.249.484)  
https://www.cetarragones.cat/cohesio-social/programes-ludic-esportius-per-a-persones-
amb-diversitat-funcional/jornades-esportives-per-a-centres-ocupacionals-i-deducacio-
especial/ 

 
➢ Fundació Privada Onada (Tel.977.55.29.26) - http://www.fundacioonada.org 

 

CALENDARI GENERAL 

 

1. Trobada poliesportiva 1 – TORREDEMBARRA, 05.05.22. Seu Zona Esportiva Municipal (ZEM) de 
Torredembarra. Amb la col·laboració de l’Ajuntament de Torredembarra; de l’Institut 
Torredembarra; del Club Tennis Torredembarra i de l’Associació TOC-BOL. 
Modalitats esportives s: PETANCA – TOC BOL – TENNIS.  

2. Trobada poliesportiva 2 – INSTITUT COLLBLANC LA CANONJA, 19.05.22. Seu i col·laboració de 
l’Institut Collblanc de la Canonja i de l’Ajuntament de la Canonja.  
Modalitats esportives: TENNIS TAULA – BITLLES CATALANES -  JOCS DE FITBALL.  

3. Trobada poliesportiva 3 - EL MORELL, 02.06.22. Seu Pavelló del Morell. amb la col·laboració de 
l’Ajuntament del Morell i l’Institut del Morell.  
Modalitats esportives: FESTA DE JOCS I ACTIVITAT MUSICAL FINAL.  

4. Trobada poliesportiva 4: “Festa aquàtica d’estiu”- LA SECUITA, 07.07.22. Seu: Piscina Municipal de 
la Secuita. Amb la col·laboració de l’Ajuntament de la Secuita.  
Modalitats esportives:  JOCS AQUÀTICS I ACTIVITATS MUSICALS.  

5. Trobada poliesportiva 5. “Festa d’estiu” - EL CATLLAR, 14.07.22: Seu Parc de la Torre d’en Guiu, El 
Catllar. Amb la col·laboració de l’Ajuntament del Catllar.  
Modalitats esportives: FESTA DE JOCS I ACTIVITAT MUSICAL FINAL – PISCINA OPCIONAL.  

 
Atenent a la situació excepcional creada per la COVID-19, s’aplicaran els protocols i la regulació 
vigent que puguin estar vigents. 
No està previst  lliurar avituallament d’aigua a les diferents jornades; excepte, si hagués possibilitat 
de poder gaudir de l’aperitiu habitual de la jornada final. En aquest sentit, també us demanem que els 
participants portin la seva aigua en recipient reutilitzables. 
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http://www.cetarragones.cat/
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http://www.fundacioonada.org/


 

1a TROBADA POLIESPORTIVA: TORREDEMBARRA (05.05.22) 

         

ACTIVITATS 
PROGRAMADES 

NIVELL DE 
DIFICULTAT 

CONTROL TÈCNIC / SUPORT 

TENNIS 

 

    

PETANCA 

 

  

TOC-BOL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA DIJOUS, 5 de MAIG de 2022 

SEU INSTAL·LACIONS ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL DE TORREDEMBARRA  
(pavelló Sant Jordi, zona petanca i pistes de tennis)  
https://goo.gl/maps/hdYccKE9zLEjNYxM9 

AMB EL SUPORT DE  
 
 
 
 
 

PARTICIPANTS Màxim 8 participants per taller/centre. 

CONTINGUT Distribució dels grups en 3 estacions i desenvolupament en 3 rotacions 
corresponents a les diferents disciplines programades. 

 

 

https://goo.gl/maps/hdYccKE9zLEjNYxM9


 

 

2a TROBADA POLIESPORTIVA: INSTITUT COLLBLANC LA CANONJA (19.05.22) 

         

ACTIVITATS 
PROGRAMADES 

NIVELL DE 
DIFICULTAT 

CONTROL TÈCNIC / SUPORT 

TENNIS-TAULA 
 

 

    

BITLLES 
CATALANES 

 

 

JOCS DE  
FITBALL  

(pilota gegant) 

 

 

 

 

DATA DIJOUS, 19 de MAIG de 2022 

SEU GIMNÀS I PATI DE L’INSTITUT COLLBLANC LA CANONJA i CAMP DE FUTBOL 
LA CANONJA (FITBALL) 
https://goo.gl/maps/9cemPtohRWvhYRGy7 

AMB EL SUPORT DE  
 
 
 
 
 

PARTICIPANTS Màxim 8 participants per taller/centre. 

CONTINGUT Distribució dels grups en 3 estacions i desenvolupament en 3 rotacions 
corresponents a les diferents disciplines programades. 

 

 

https://goo.gl/maps/9cemPtohRWvhYRGy7


 

3a TROBADA POLIESPORTIVA: EL MORELL (02.06.22) 

         

ACTIVITATS 
PROGRAMADES 

NIVELL DE 
DIFICULTAT 

CONTROL TÈCNIC / SUPORT 

 
FESTA DE JOCS 

 

    

ACTIVITAT 
MUSICAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA DIJOUS, 2 de JUNY de 2022 

SEU PAVELLÓ MUNICIPAL DEL MORELL 
https://goo.gl/maps/55LvRh8bbLCP1Nfe7 

AMB EL SUPORT DE  
 
 
 
 
 

PARTICIPANTS Màxim 15 participants per taller/centre. 

CONTINGUT Distribució dels grups lliurement a les diferents estacions amb ampli 
ventall jocs i activitats esportives plantejades 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/maps/55LvRh8bbLCP1Nfe7


 

4a TROBADA POLIESPORTIVA: “FESTA AQUÀTICA ESTIU” LA SECUITA (07.07.22) 

 

        ACTIVITATS 
PROGRAMADES 

NIVELL DE 
DIFICULTAT 

CONTROL TÈCNIC / SUPORT 

 
JOCS AQUÀTICS I 

LÚDICS 
 

   

 

ACTIVITAT 
MUSICAL 

AQUÀTICA 

 

 

 

 

 

 

 

DATA DIJOUS, 7 de JULIOL de 2022 

SEU PISCINA MUNICIPAL DE LA SECUITA 
https://goo.gl/maps/9JzwDfUKFfEUGKyW6 

AMB EL SUPORT DE  
 
 
 
 
 

                               Ajuntament de la Secuita 

PARTICIPANTS Màxim 8 participants per taller/centre. 

CONTINGUT Distribució dels grups lliurement amb la facilitació de material esportiu i 
lúdic variat, incloent activitats musicals 

 

 

 

 

https://goo.gl/maps/9JzwDfUKFfEUGKyW6


 

5a TROBADA POLIESPORTIVA: “FESTA D’ESTIU” EL CATLLAR (14.07.22) 

 

        ACTIVITATS 
PROGRAMADES 

NIVELL DE 
DIFICULTAT 

CONTROL TÈCNIC / SUPORT 

 
FESTA DE JOCS 

 

   

 
ACTIVITAT 
MUSICAL  

 
BANY FINAL 
OPCIONAL  

 

 

 

 

 

 

 

DATA DIJOUS, 14 de JULIOL de 2022 

SEU PARC MUNICIPAL DE LA TORRE D’EN GUIU 
https://goo.gl/maps/CfaCrUTAsj6wKyAa9 

AMB EL SUPORT DE  
 
 
 
 

 

PARTICIPANTS Màxim 15 participants per taller/centre. 

CONTINGUT Tancament del programa amb aquesta festa ludicoesportiva a l’aire lliure, 
amb un circuit d’activitats, jocs i música, lliurament d’obsequis, i aperitiu 
(si és viable), amb la possibilitat de tancar la jornada amb un bany a la 
piscina de manera opcional. 

 

https://goo.gl/maps/CfaCrUTAsj6wKyAa9

