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

FITXA 4.I

S1 ESPORT FEDERAT

DADES DE L'ENTITAT
Entitat

CIF
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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

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

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 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 FEDERADA

EXPLICACIÓ

Veterà, sènior o sub23

Majors de 18 anys

Junior, juvenil, cadet, infantil o
preinfantil federat

Edats compreses entre 12 i 18 anys

Aleví, mini o benjamí, premini o
prebenjamí federat

Edats compreses entre 6 i 11 anys

Participants de l'escola de promoció
esportiva ( debutants-escoleta)

Edats compreses entre 3 i 5 anys

PARTICIPACIÓ CONSELL

EXPLICACIÓ

Juvenil, cadet, infantil o prerinfantil
amb llicència

Edats compreses entre 12 i 18 anys

Aleví, mini o benjamí, premini o
prebenjamí federat

Edats compreses entre 6 i 11 anys

PARTICIPACIÓ ESCOLES

EXPLICACIÓ

Participants de l'escola de promoció
esportiva (debutants-escoleta)

Edats compreses entre 3 i 5 anys

Homes

Dones

Total

Homes

Dones

Total

Homes

Dones

Total

TOTAL
2. COMPETICIÓ
Descripció: Participació en competicions esportives organitzades pel Consell Esportiu del Baix Llobregat (CEBLLOB) o per una Federació Esportiva reconeguda.

ESPORTS INDIVIDUALS

EXPLICACIÓ

Participen en
campionat de Catalunya

Nombre d'esportistes (masculins i femenins)
que participen en un campionat de Catalunya

Participen en campionat d'Espanya
o superior

Nombre d'esportistes (masculins i femenins)
que participen en un campionat d'Espanya o
superior (europeu,mundial...)

ESPORTS COL·LECTIUS

EXPLICACIÓ

Nombre d'equips en categories
d'iniciació i promoció

Nombre d'esportistes ( masculins i femenins)
debutants -escoletes, prebenjamins, benjamins,
aleví, infantil, cadet, juvenil, júnior i sub23

Nombre d'equips sèniors en
categories regionals

D'àmbit municipal, comarcal, provincial
o d'altre inferior a l 'àmbit català o estatal

Nombre d'equips sèniors en
categories d'àmbit català o estatal

Homes

Dones

Total

Homes

Dones

Total

Campionats de Catalunya o d'Espanya
o superiors

TOTAL

3. TÈCNICS
Descripció: Es valorarà positivament el fet que el club es preocupi per la formació dels seus tècnics ( monitors i entrenadors) i dels seus directors esportius d'acord
amb el que estableix la llei de professions de l'esport ( LLEI 3/2008, de 23 d'abril), i amb independència de si aquestes persones estan contractades o són voluntaris.

TIPOLOGIA

EXPLICACIÓ

CIATE, monitor especialitat esportiva
entitat ( Nivell 0)

Formació bàsica per al desenvolupament
d'activitats esportives a l'àmbit extraescolar i
ajudar així a sensibilitzar les petites entitats
esportives, el personal tècnic voluntari,
les famílies i acompanyants en
la seva execució pràctica diària

Tècnic mig en conducció d'activitats
fisicoesportives en el medi natural.
Tècnic superior en condicionament físic

Formació professional de grup mig o
grau superior

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

Formació principalment impartida per les
Federacions Esportives Catalanes

Entrenador professional de l'especialitat
esportiva de l'entitat

Formació principalment impartida per les
Federacions Esportives Catalanes

Homes

Dones

Total

Llicenciat o graduat en ciències
de l'activitat física

TOTAL
4. RELACIONS LABORALS I VOLUNTARIAT
Descripció: Es valorarà el fet de que el club es preocupi de la regularització de les relacions que puguin establir-se entre el seu personal i el propi club, ja sigui
com a relació laboral ordinària ( contracte laboral per compte aliè) o com a voluntariat segons estableix la llei 25/2015, del voluntariat i de foment del
associacionisme

TIPOLOGÍA

EXPLICACIÓ

Tècnic/es amb contracte laboral

Contracte per compte aliè

Tècnic/a sense contracte laboral

Voluntariat

Homes

Dones

Total

TOTAL
5. LLOGUER INSTAL·LACIONS
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Descripció: Es valorarà el fet de que el club es preocupi de la regularització de les relacions que puguin establir-se entre el seu personal i el propi club, ja sigui
com a relació laboral ordinària ( contracte laboral per compte aliè) o com a voluntariat segons estableix la llei 25/2015, del voluntariat i de foment del
associacionisme

TIPOLOGÍA

EXPLICACIÓ

Camp de joc llogat

Espai concebut per a la pràctica
esportiva

Local social llogat

Espai concebut per al desenvolupament
de les activitats socials i administratives
del club

Homes

Dones

TOTAL

Total

6. ASSOCIACIONISME
Descripció: Es valorarà positivament el fet de que l'entitat es preocupi del foment de l'associacionisme ( número de socis/es numeraris) amb independència del
número d'esportistes o de socis aspirants (menors d'edat) o de qualsevol altra categoria.

TIPOLOGÍA

EXPLICACIÓ

Socis/es majors de 18 anys

Homes

Dones

Total

Socis/es numeraris

TOTAL

7. PROTECCIÓ DE L'EXCLUSSIÓ SOCIAL
Descripció: Es valorarà positivament l'esforç i la promoció d'actuacions concretes per tal de promocionar l'inclusió i el foment de l'activitat física i de l'esport
entre col·lectius d'especial interès social o que presenten algun tipus de dificultat social, física, psicològica, emocional, econòmica... per accedir a la pràctica
de l'activitat física o de l'esport.

TIPOLOGÍA

EXPLICACIÓ

Homes

Dones

Total

Nombre de participants que l'entitat té

Nombre de participants que acreditin

TOTAL

Viladecans,

de/d'

Signatura del secretari/ària de l'entitat

de 20

Vist-i-plau President/a
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