FITXA TÈCNICA DEL PROJECTE O ACTIVITAT
( s'ha de presentar una fitxa per projecte o activitat)

FITXA 4.III

S3 ESPORT FEMENÍ

DADES DE L'ENTITAT
Entitat

CIF

PROJECTE O ACTIVITAT

BAS044F04.IIICT

C.Jaume Abril, núm.2 -Ap. de Correus,núm.1 -08840 Viladecans -Tel. 936351800-Fax 936370402. www.viladecans.cat - aj-viladecans@viladecans.cat

Títol del projecte o activitat

CALENDARI D'EXECUCIÓ
Data d'inici

Data de finalització

Lloc on es desenvolupa el projecte o activitat

ORGANITZACIÓ
Entitats participants

Altres col·laboradors/es
Nombre total de persones implicades en l'organització de l'activitat

PERFIL DELS PARTICIPANTS
Infants

Joves

Adults

Gent gran

Participació o assistència estimada
Socis/sòcies

Tothom

OBJECTIUS QUE VOL ASSOLIR EL PROJECTE O L'ACTIVITAT

Altres destinataris

RELLEVÀNCIA DEL PROJECTE I AJUSTAMENT A LA REALITAT SOCIAL I CULTURAL
( Justificació de la importància d'executar el projecte d'acord amb les necessitats del col·lectiu al qual s'adreça)

DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT
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PERSPECTIVA DE GÈNERE (descriure com s'incorpora la perspectiva de gènere en el projecte a partir de la seva metodologia ( implementació,
seguiment, avaluació i impacte de gènere) i/o del contingut atenent als objectius, activitats, població destinatària, valors que promou)

DADES DE LA SUBVENCIÓ
1. PARTICIPACIÓ
Descripció: Número d'esportistes femenines que representen al club amb llicència federativa, amb llicència del Consell Esportiu del Baix Llobregat (CEBLLOB)
o sense llicència de la temporada 20-21. No es tindran en compte les categories de Veterà i Sènior que competeixen en lligues que no pertanyen a la federació
oficial de l'esport corresponent.

PARTICIPACIÓ

EXPLICACIÓ

Per cada esportista veterana, sènior o sub-23

Majors de 18 anys

Per cada esportista junior, juvenil, cadet

Edats compreses entre 12 i 18 anys

Dones

TOTAL

2. ESCOLA INICIACIÓ ESPORTIVA
Descripció: Nombre d'esportistes femenines que representen al club amb llicència federativa, amb llicència del Consell Esportiu del Baix Llobregat (CEBLLOB)
o sense llicència de la temporada 20-21. Nacudes després de 2007.

INICIACIÓ ESPORTIVA

EXPLICACIÓ

Per cada participant a l'escola de
promoció esportiva femenina

Edats compreses entre 3 i 5 anys

Dones

TOTAL

3. INCORPORACIÓ PERSPECTIVA DE GÈNERE A LA GÈSTIÓ TÈCNICA
Descripció: Es valorarà positivament la incorporació de les dones com a monitores, entrenadores o directores esportives

PERSPECTIVA DE GÈNERE

Dones

EXPLICACIÓ

Assistència o participació a accions de
sensibilització al voltant de la igualtat de
gènere organitzades a nivell municipal o
supremunicipal o supramunicipal
Disseny d'accions o campanyes de
sensibilització per part de l'entitat
que fomentin la pràctica esportiva
lliure d'estereotips de gènere
Participació a espais de formació acreditada
sobre igualtat de gènere
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Paritat en el número de dones i homes com a
tutors/es de joc o entrenadors/es

TOTAL

4. IMPULS D'ACTUACIONS QUE FOMENTIN ESPAIS SEGURS I LLIURES DE VIOLÈNCIA MASCLISTA
Descripció: Es valorarà positivament el foment i promoció d'actuacions ( elaboració de protocols, manuals, campanyes, promocions,...) que fomentin els
espais segurs i lliures de violència masclista

TIPOLOGIA

EXPLICACIÓ

L'entitat compta amb un protocol o
mesures específiques adoptades per a
la intervenció i l'abordatge de
l'assetjament i l'abús sexual?

Marqueu la casella

L'entitat ha realitzat accions o campanyes
de rebuig i condemna a l'assetjament
sexual o la violència masclista?

Marqueu la casella

L'entitat s'ha adherit a campanyes
municipals o supramunicipals contra la
violència masclista?

Marqueu la casella

Sí

No

5. PARITAT
Descripció: Es valorarà positivament la incorporació de les dones i, més concretament, la paritat en les juntes directives dels clubs.

TIPOLOGÍA

EXPLICACIÓ

Junta paritaria ( nombre de dones ha ser
com a mínim la meitat menys 1)

Marqueu la casella

No
Sí

No

6. REDUCCIÓ DE LES QUOTES A LES DONES/NENES
Descripció: Es valorarà positivament els descomptes o promocions a les dones en les quotes d'inscripció a les activitats organitzades per l'entitat.

TIPOLOGÍA

EXPLICACIÓ

Reducció fins al 50% de la quota

Marqueu la casella

Reducció entre el 51-99% de la quota

Marqueu la casella

Reducció 100% de la quota

Marqueu la casella

Sí

No

7. L'ÚS DEL LLENGUATGE INCLUSIU I IMATGES NO ESTEREOTIPADES EN LES COMUNICACIONS EXTERNES I INTERNES
Descripció: Es valorarà positivament l'ús del llenguatge inclusiu i imatges no estereotipades en les comunicacions externes i internes.

TIPOLOGÍA

EXPLICACIÓ

Llenguatge inclusiu i
imatges no estereotipades

Marqueu la casella
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Viladecans,

de/d'

Signatura del secretari/ària de l'entitat

Sí

No

de 20

Vist-i-plau President/a

Imprimir
Restablir

