SEMINARI DE FORMACIÓ DE TUTORS/ES DE JOC DE GIMNÀSTICA AERÒBICA
1 i 15 de desembre de 2018 – L’Hospitalet de Llobregat
Organitza:
Unió de Consells Esportius de Catalunya
1.- Presentació
La Unió de Consells Esportius de Catalunya, amb el suport del Consell Català de l’Esport, organitza el
“Seminari de formació de tutors/es de joc de Gimnàstica Aeròbica”.
Les sessions s’impartiran a:
- Lloc:
Poliesportiu Municipal Gornal veure plànol
- Adreça:
Carrer Can Tries, 20
- Municipi: L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
- Dies:
1 i 15 de desembre
2.- Objectius
- Formar els/les tutors/es de joc de Gimnàstica Aeròbica dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya.
- Aconseguir una borsa de tutors/es de joc per tal de cobrir totes les activitats gimnàstiques organitzades
pels Consells Esportius.
3.- Durada i horaris
La duració del curs és de 18 hores distribuides de la següent manera:
Dia 1 de desembre: de 9:00 a 14:00 hores i de 15:00 a 19:00 hores
Dia 15 de desembre: de 9:00 a 15:00 hores i de 16:00 a 19:00 hores
Pràctiques: 4 hores (aproximadament)
4.- Desenvolupament de les sessions
El dia 1 de desembre (matí i tarda) i el 15 de desembre (matí) s’impartiran les classes de formació.
El dia 15 de desembre tindrà lloc un examen teòric i pràctic.
Tots els/les alumnes disposaran de dues convocatòries d’examen.
Superat l’examen, els/les alumnes hauran de portar a terme una jornada de pràctica (quatre hores,
aproximadament).
Els/les alumnes que aprovin l’examen i facin les pràctiques passaran a formar part del col·lectiu de tutors/es
de joc de Gimnàstica Aeròbica de la Unió de Consells Esportius de Catalunya.
5.- Professora
El seminari l’impartirà el Sr. Abel Molero, responsable del Comitè de Gimnàstica Aeròbica de la Unió de
Consells Esportius de Catalunya.
6.- Inscripció
Per assistir al seminari és necessari omplir el full d’inscripció de la pàgina web de la UCEC
(https://goo.gl/forms/7McPXD20XBXmutS13) i fer l’abonament de la inscripció al número de compte corrent
del BBVA:
ES59 0182 8727 5302 0054 6890
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El concepte que ha de constar en l’abonament és el NOM i COGNOMS de la persona que s’inscriu al curs.
El període d’inscripció i de pagaments és:
del 19 al 29 de novembre
El preu del seminari és de: 50,00 euros.

7.- Aspectes jurídic-esportius
L’organització es reserva el dret de modificar discrecionalment els horaris pel propi bé dels/de les assistents i
del desenvolupament del Seminari. Per pertànyer al col·lectiu de tutors/es de joc cal tenir més de 16 anys.
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