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1. DESCRIPCIÓ
El Viatge Esportiu Comarcal es va posar en marxa durant el curs 2005-06 després de les observacions
fetes sobre els hàbits esportius dels nens/es i famílies del Pla de l’Estany.
La mancança observada d’oferta esportiva escolar en origen des de la pròpia escola en horari de cap de
setmana i la necessitat d’oferir una proposta a l’abast del 100% de la població sense diferenciar la
procedència, cultura i/o situació econòmica, portaren a definir com a una necessitat l’organització d’un
programa esportiu específic en el que hi tingués cabuda tota la família, on en un mateix context esportiu
hi participin nens/es de P3 fins a 6è i familiars acompanyants.
Aquest any com a novetat i amb la finalitat de fer front a la situació de pandèmia que viu el nostre
territori, s’ha optat per desenvolupar un projecte diferent, basat en l’orientació. Es durà a terme una
sola jornada de Viatge Esportiu, la qual es desenvoluparà simultàniament a cada un dels centres
educatius adscrits al projecte. L’activitat principal en cada un d’ells serà una gimcana d’orientació,
complementada amb preguntes i reptes a realitzar durant el desenvolupament de l’activitat. Cada una
de les gimcanes estarà basada en el centre educatiu i es realitzarà al voltants del propi centre. Amb la
finalitat que totes les famílies interessades puguin participar, l’activitat serà fixe durant 3 caps de
setmana, per tal que les famílies la puguin desenvolupar el dia i hora que vulguin.

2. OBJECTIUS
El Viatge Esportiu pretén aconseguir un seguit d’objectius entre els quals destaquen:
▪ Oferir una proposta esportiva a l’abast del 100% de la població sense diferenciar la procedència,
cultura i/o situació econòmica.
▪ Fomentar hàbits de pràctica esportiva continuada i els seus valors i beneficis.
▪ Potenciar la cohesió familiar a través de l’esport.
▪ Incentivar la participació als esdeveniments esportius.

3. DESTINATARIS
▪

Nens/es de P3 fins a 6è de primària i familiars acompanyants.

4. ACTIVITATS
▪
▪

Les activitats, reptes i/o preguntes estaran adaptades pels diferents grups, ja que la finalitat és que
tothom pugui desenvolupar les activitats proposades.
Cada grup participant podrà desenvolupar la gimcana d’orientació el dia i hora que vulgui dins dels
caps de setmana definits anteriorment. Amb aquest format es pretén arribar a la màxima
participació i que tothom pugui realitzar les gimcanes d’orientació dels altres centres adscrits al
projecte.
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▪

Centres que formen part del VEC 21-21:
− Escola Alzina Reclamadora
− Escola Baldiri Reixach
− Escola Camins
− Escola Can Puig
− Escola Frigolet
− Escola La Draga
− Escola L’Entorn
− Escola Pla de l’Ametller
− Escola Vall del Terri

El Viatge Esportiu estarà composat per 9 gimcanes d’orientació, cada una basada i ubicada en relació al
centre educatiu.
5. CRONOGRAMA
El Viatge Esportiu es durà a terme durant el període següent, sense limitació d’horaris i de dilluns a
diumenge.
− Del dissabte 10 al diumenge 25 d’abril.
L’organització es reserva el dret de modificar l’horari en cas que la situació ho requereixi i pel benefici
de l’activitat.
6. INSCRIPCIONS I PREUS
6.1.

Inscripcions

Les inscripcions es realitzaran a través d’un formulari Google Forms, el qual es podrà trobar a la web del
Consell Esportiu o ve a través d’un Codi QR el qual estarà situat a l’entrada principal de cada un dels
centres adscrits al projecte en un cartell relacionat amb el Viatge Esportiu.
Un cop formalitzada la inscripció es rebrà un correu electrònic a l’adreça facilitada a la inscripció, en
aquest correu electrònic hi apareixerà un enllaç per poder iniciar la gimcana.
Les Inscripcions via web estaran obertes 15 dies abans de la realització d’activitat, les inscripcions
presencials estaran actives des del dissabte 10 fins al diumenge 25 d’abril.
Cada escola tindrà un enllaç d’inscripció diferent, ja que juntament amb la inscripció a l’activitat es
facilitarà la primera fita de la gimcana.
En el cas que una família vulgui desenvolupar diferents gimcanes, haurà d’omplir el formulari
d’inscripció de cada una d’elles, per tal d’obtenir la primera fita del mapa.
Passos:
1. Accedir al pàgina web del Consell (a l’apartat d’Activitats – Escolar i Familiar). O a través del Codi
QR que apareix en la publicitat del VEC.
2. Formalitzar la inscripció de l’itinerari que vulguem fer.
3. Rebràs un correu amb l’enllaç per poder iniciar la gimcana.
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6.2.

Preus

La participació a l’activitat és gratuïta per les famílies. Per part de les AMPA el cost a pagar serà de 100,
00€ sense diferenciar dels centres educatius que es troben dins del Pla Català i les que no.
8. REGISTRE DE PARTICIPACIÓ
▪

Durant la inscripció a l’activitat es demanaran via formulari Google, i amb la finalitat de tenir un
registre de participació, els següents ítems;
− Un correu electrònic, el nombre d’acompanyants el dia de la jornada i l’edat dels participants.

10. MONITORATGE
▪
▪
▪

Les gimcanes no estaran dinamitzades per monitors/es del Consell Esportiu, ja que es tracta d’una
activitat lliure i sense necessitat de monitoratge.
Per altre banda, l’activitat suposa una alta càrrega d’hora de muntatge, desmuntatge i control.
El control de fites per part del monitors/es es desenvoluparà els dissabtes i diumenges al matí dins
dels caps de setmana de l’esdeveniment.
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