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TROBADES DE CENTRES D’ENSENYAMENT 

(3r D’ESO)  
POWER COMBAT I VOLEI PLATJA 

Platja El Regueral de Cambrils 

 

INFORMACIÓ GENERAL DE LA TROBADA 
 

Lloc de realització de 

l’activitat 

Zona Esportiva Municipal de la platja de El Regueral de Cambrils 

https://goo.gl/maps/akLYE3F7hfP2  

Nombre màxim de 
participants per jornada 

200 alumnes d’un mateix centre educatiu, que estiguin cursant 3r 
d’ESO 

Equipament necessari i 
obligatori 

 

– Roba esportiva (adient amb l’època de l’any) i calçat esportiu. 
– Banyador i tovallola (opcional) 
– Protecció solar i gorra. 
– L’esmorzar i AIGUA. 
– Dinar (només si el centre educatiu es queda a dinar a la platja) 

Preu per participant 
15,00 € 

(inclou: l’activitat i el bus d’anada i tornada) 

Horaris generals 

8:45h a 9h: Recollida dels alumnes del centre educatiu 
9:30h: Arribada a Cambrils 
(El punt de trobada serà a les GRADES DE LA ZONA ESPORTIVA DE 

LA PLATJA DE EL REGUERAL de Cambrils) 

10h: Inici de la primera rotació de les activitats 
11h: Esmorzar (per grups de convivència) 
11:45h: Inici de la segona rotació de les activitats 
12:45h: Inici de la tercera rotació de les activitats 
13:45 h: Final de les activitats i recollida del material 
14 h: Tornada al centre educatiu d’origen, per aquells centres que 
NO es quedin a dinar a Cambrils. 
15:30 h: Tornada al centre educatiu d’origen, per aquells centres 
que es quedin a dinar a Cambrils. 
 

             
 

https://goo.gl/maps/akLYE3F7hfP2
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ZONA TENNIS PLATJA  
(4 camps) 

 

 

 

 
ZONA VOLEI PLATJA  

(3 camps) 

 
 
 
 
 

ZONA ULTIMATE  
(2 camps) 

 

 

ORGANITZACIÓ DE LES ACTIVITATS 
– Els alumnes de cada grup de convivència es distribuiran en equips mixtes d’un mínim de 6 

components (3 nois + 3 noies)i d’un màxim de 8 components (4 nois + 4 noies). 
– Els alumnes tindran assignat el seu equip mitjançant una etiqueta de colors amb el número 

del seu equip, que hauran de portar visible durant tota la jornada. 
– Cal que confeccioneu els equips abans de la trobada. D’aquesta manera, serà més ràpid 

elaborar els equips en el moment de l’arribada (us adjuntem una graella a tal efecte) 
– Comuniqueu al Consell Esportiu, per e-mail (tcousillas@cebc.cat ) el nombre de grups de 

convivència i la quantitat d’equips de cadascun d’ells, com a mínim una setmana abans de 
la trobada. 

 

Es realitzaran tres rotacions d’activitats, que estaran distribuïdes de la següent manera: 

 

 

(MAR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

AVINGUDA DIPUTACIÓ DE CAMBRILS 
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HORA EQUIPS VERDS EQUIPS GROCS EQUIPS VERMELLS 

10h a 11:15h VOLEI PLATJA ULTIMATE TENNIS PLATJA 

11:15h a 11:45h Esmorzar (per grups de convivència) 

11:45h a 12:45h ULTIMATE TENNIS PLATJA VOLEI PLATJA 

12:45h a 13:45h TENNIS PLATJA VOLEI PLATJA ULTIMATE 

13:45h Recollida del material 

14h Retorn cap el centre educatiu d’origen o DINAR (lliure) 

 

REGLAMENT DE VOLEI PLATJA 

– Durant tota la rotació es faran partits amistosos (no s’ensenyarà la tècnica individual del 
volei platja). 

– Pel control de la puntuació de cada partit el/la monitor/a de cada grup de convivència 
enregistrarà les diferents puntuacions, així com possibles observacions i incidències que es 
puguin donar al llarg del partit. 

– La puntuació és continuada. Es jugaran partits de 10 minuts de durada i aquell equip que 
aconsegueixi la màxima puntuació al finalitzar el temps guanyarà el partit. 

– Es puntua encara que no es tingui la possessió de sacada. 

– ATENCIÓ!!! No es permetrà el colpeig de pilota amb qualsevol part de la cama. 

 
REGLAMENT DE TENNIS PLATJA 

− Durant els primers 10 minuts farem jocs de tècnica individual amb les pales (passades i 
llançaments) i explicació del reglament de tennis platja. 

− Finalment farem partits amistosos entre els 
membres de cada grup de convivència. 

− L’espai de joc és un rectangle de 16 metres de 
llarg per 4 metres d’ample.  
En cada camp hi ha una zona restringida de 4 
metres.  

− La puntuació és continuada. Es jugaran partits 
de 10 minuts de durada i aquell equip que 
aconsegueixi la màxima puntuació al finalitzar el 
temps guanyarà el partit. 
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− Pel control de la puntuació de cada partit el/la monitor/a de cada grup de convivència 
enregistrarà les diferents puntuacions, així com possibles observacions i incidències que es 
puguin donar al llarg del partit. 

− Per passar pilota al camp contrari, cada parella només podrà fer 1 toc amb la pala. 
ATENCIÓ!!! No es permetrà el colpeig de pilota amb qualsevol part del cos. 

− No es podrà fer una rematada (colpeig de la pilota amb trajectòria descendent) dins de la 
zona restringida de 4 metres que hi ha en cada camp. 

− Es puntua encara que no es tingui la possessió de sacada. 

− La sacada l’efectuarà la parella que aconsegueix el punt en joc. El colpeig de la pilota ha 
de ser màxim a l’alçada de la cintura des del darrera de la línia de fons del camp propi.  

 

REGLAMENT DE FREESBEE ULTIMATE 

− Durant els primers 10 minuts farem jocs de tècnica individual amb el freesbe (passades, 
recepcions i llançaments) i explicació del reglament de freesbe ultimate. 

− Finalment farem un partit entre els membres de cada grup de convivència. 
− L’Ultimate és un esport sense cap tipus de contacte físic. 
− Es juga en un terreny de joc rectangular, amb una zona d’anotació a cada extrem.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

− L’objectiu de cada equip és anotar un punt fent que un/a jugador/a de l’equip atrapi el 
disc volador dins la seva zona d’anotació.  

− El/la llançador/a no pot córrer amb el disc, però sí que el pot passar a qualsevol 
company/a d’equip en qualsevol direcció.  

− Cada vegada que no es completa una passada (perquè el disc cau al terra, és interceptat 
o surt fora del terreny de joc), hi ha canvi de possessió, i l’equip contrari pren possessió 
del disc i intenta marcar a la zona d’anotació oposada. 
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CONSIDERACIONS IMPORTANTS 
L’objectiu és oferir una activitat totalment recreativa. Es pretén que tots els 
participants realitzin activitats lúdic esportives basant-se amb una 
relació amb e l s  alumnes del mateix grup de convivència (sense 
interactuar amb alumnes d’altres centres educatius o d’altres grups del mateix 
centre). 

Durant tota l’activitat els alumnes, monitors/es i professors/es acompanyants hauran de portar la 
mascareta posada.  

Durant les rotacions cap a les diferents proves i durant les estones de descans els alumnes hauran de 
portar obligatòriament la mascareta. 

Us demanem que durant el transcurs de l’activitat realitzeu les tasques de control sobre els 
vostres alumnes. Estigueu localitzats i localitzades per si es produís algun problema amb algun 
alumne. 

Durant les estones de descans cada centre és responsable dels seus alumnes. Els components de 
l’organització no els vigilarem, per això els heu de tenir controlats i controlades. 

L’activitat està pensada per a que sigui una sessió dins de l’àrea d’Educació Física, per a aquest 
motiu està prohibit que alumnes fumin i utilitzin el telèfon mòbil durant l’activitat. 
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EQUIPS (hauran de ser mixtes i amb màxim de 8 components) 

CENTRE EDUCATIU: 

GRUP DE CONVIVÈNCIA o CURS Equip Nombre d’alumnes 

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

 10  

 11  

 12  

 13  

 14  

 15  

Cal que confeccioneu els grups mixtes abans de la trobada. D’aquesta manera, serà més ràpid 
elaborar els equips en el moment de l’arribada. 


