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INFORMACIO GENERAL DE LA TROBADA
Pavelló Olímpic Municipal de Reus

Lloc de realització de
l’activitat

https://goo.gl/maps/6gv8AXbaiPy

Nombre màxim de
participants per jornada

Equipament necessari i
obligatori

80 alumnes, dels cursos de 3r i 4t d’EP
–
–
–
–
–
–

PATINS EN LÍNIA o de QUATRE RODES
Roba esportiva (xandall del centre)
Mascareta
Calçat esportiu
Roba de recanvi per si suen o es taquen (opcional)
Esmorzar i aigua
– Casc, colzeres i genolleres (molt recomanat).

15,00 €
Preu de l’activitat per
participant

(inclou: l’activitat i el bus d’anada i tornada)
10,50 €
(inclou: l’activitat)
8:45h a 9h: Recollida dels alumnes del centre educatiu
9:15h a 9:30h: Arribada al Pavelló Olímpic de Reus i distribució
dels grups.
(El punt de trobada serà dins del Pavelló Olímpic)
10h: Inici de les activitats

Horaris generals

D’11h a 11:20 h: Esmorzar
11:30h: Segona part de les activitats
12:30h: Final de les activitats i recollida del material.
12:45h: Tornada al centre educatiu.
(L’organització es reserva el dret de modificar aquests horaris pel bon
funcionament de l’activitat)

TROBADES DE CENTRES D’ENSENYAMENT
(3r i 4t D’EP)
PATINATGE
Pavelló Olímpic Municipal de Reus

ORGANITZACIÓ DE LES ACTIVITATS
L’objectiu és oferir una activitat totalment recreativa. Es pretén que tots els participants
realitzin activitats damunt els patins basant-se amb una relació amb els companys/es del mateix
grup de convivència de manera totalment lúdica.
L’horari previst és el següent:

Hora aproximada

Activitat
Constitució dels grups de nivell:

9:30h a 10h

−
−
−

APRENENTATGE : alumnes que no saben patinar
INICIACIÓ : alumnes que saben patinar una mica
PERFECCIONAMENT : alumnes que saben patinar

10h a 11h

Primera rotació de l’activitat

11h a 11:20h

Pausa – Esmorzar (dins de la instal·lació)

11:30h a 12 :30h

Segona rotació de l’activitat

12:30h

Final de les activitats i recollida del material utilitzat

12:45h

Tornada al centre educatiu d’origen

CONSIDERACIONS IMPORTANTS
Durant tota l’activitat els alumnes, monitors/es i mestres acompanyants
hauran de portar la mascareta posada.
Només es permetrà que els alumnes es treguin la mascareta en el
moment de realitzar l’activitat.
Durant les estones de descans els alumnes hauran de col·locar-se
obligatòriament la mascareta.
Us demanem que durant el transcurs de l’activitat realitzeu les tasques de control sobre els
vostres alumnes. Estigueu localitzats al Pavelló Olímpic per si es produís algun problema amb
algun alumne/a.
Els components de l’organització no vigilaran els vostres alumnes fora de l’activitat i durant
els 30 minuts de l’esmorzar, per això els heu de tenir controlats i visibles per a que no es “perdin”
per les instal·lacions.
L’Ajuntament de Reus ens cedeix les seves instal·lacions, per aquest motiu heu de vigilar que es
respecti l’entorn i que les deixalles es dipositin als contenidors.
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PETICIÓ DE PATINS (QUATRE RODES)
Si els vostres alumnes no disposen de patins per fer l’activitat, l’Ajuntament de Reus i el Consell
Esportiu del Baix Camp en té de disponibles. Ompliu el següent full de petició amb 10 dies
d’antelació. D’AQUESTA MANERA PODREM TENIR ELS PATINS PREPARATS PER AQUELLS ALUMNES
QUE NO EN PORTIN.
RECORDEU QUE SI NO FEU LA PETICIÓ DE PATINS NO US PODEM ASSEGURAR LA SEVA
DISPONIBILITAT EL DIA DE LA TROBADA.
Cal enviar aquest full per e-mail a l’adreça tcousillas@cebc.cat.

CENTRE EDUCATIU:
Data trobada:
PETICIÓ DE PATINS
Número de peu
disponibles

Quantitat

Número de peu
disponibles

30

37

31

38

32

39

33

40

34

41

35

42

Quantitat

36
No disposem de patins amb números de peu diferents dels que s’especifiquen en aquest llistat

