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( s'ha de presentar una fitxa per projecte o activitat)
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S4 ESPORT ESCOLAR

DADES DE L'ENTITAT
Entitat

CIF

PROJECTE O ACTIVITAT
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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

ESCOLARS DEL CENTRE

NOMBRE ESCOLARS

EXPLICACIÓ

Alumnes del centre educatiu

Nombre d'alumnes del centre educatiu

OBJECTIUS QUE VOL ASSOLIR EL PROJECTE O L'ACTIVITAT

Homes

Dones

Total

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

BAS044F04.IVCT

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)

DATOS DE LA SUBVENCIÓN
1. PARTICIPACIÓN
Descripción: Número de deportistas que representan al centro escolar con licencia del Consejo Deportivo del Bajo Llobregat (CEBLLOB) o sin licencia de la
temporada 20-21.

PARTICIPACIÓN

EXPLICACIÓN

Hombres

Mujeres

Total

Número de deportistas CEBLLOB
Número de deportistas OTROS

TOTAL

2. TÉCNICOS
Descripción: Se valorará positivamente el hecho que el club se preocupe por la formación de sus técnicos ( monitores y entrenadores) y de sus directores
deportivos de acuerdo con lo que establece la ley de profesiones del deporte ( Ley 3/2008, de 23 de abril), y con independencia de si estas personas están
contratadas o son voluntarias.

TIPOLOGIA

EXPLICACIÓN

CIATE, monitor especialidad deportiva
entidad ( Nivel 0)

Formación básica para el desarroollo de a
actividades deportivas en el ámbito extraescolar
y ayudar así a sensibilizar a las pequeñas
entidades deportivas, el personal técnico
voluntario, las familias y acompañantes en su
ejecución práctica diaria.

Tècnic mig en conducció d'activitats
fisicoesportives en el medi natural.
Tècnic superior en condicionament físic.
Tècnic superior en ensenyament i
animació socioesportiva

Formación professonal de grupo medio o
grado superior

Entrenador bàsic i entrenador
avançat de l'especialitat
esportiva de l'entitat

Formación principalmente impartida por las
Federaciones Deportivas Catalanes

Entrenador professional de
l'especialitat esportiva de l'entitat

Formació principalment impartida per les
Federacions Esportives Catalanes

Hombres

Mujeres

Total

Llicenciat o graduat en ciències
de l'activitat física i de l'esport

TOTAL
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Signatura del secretari/ària de l'entitat

de 20

Vist-i-plau President/a
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