
 BLOC COMÚ
15 h.

FORMACIÓ ESPORTIVA
CIATE

El curs d'iniciació a tècnic/a d'esports (CIATE) és un programa propi del

Consell Català de l'Esport de la Generalitat de Catalunya que portarà a

terme el Consell Esportiu de l'Anoia.
 

L'obtenció del certificat del CIaTE es divideix en dues parts:

60€

Gestió i organització de petites

entitats esportives 
 

Dies: 29 i 30 de Juny i 1, 2, 3, 6, 7, 8

i 9 de Juliol de 2020

Horari: De 9.00h. a 13.00h.

Durada: 35h.

Format: Presencial online

 

40€

GESTIÓ I  ORGANITZACIÓ DE PETITES ENTITATS ESPORTIVES

BLOC
ESPECÍFIC

35 h.

Bloc específic

In
sc

riu
-te

 a: w
ww.ce

anoia.ca
t

Bloc comú

Dies: 22, 23, 25 i 26 de Juny de 2020

Horari: De 9.00h. a 13.00h.

Durada: 15h.

Format: Presencial online

Format 

Presencial Online



Bloc comú (15h.)

Bloc Específic: GESTIÓ I ORGANITZACIÓ DE PETITES ENTITATS (35 h).

Edat mínima: nascuts/des al 2004. Els menors de 18 anys,
imprescindible presentar autorització del pare/mare o tutor/a.
Emplenar el full d'inscripció acompanyat de la documentació
requerida.
Abonar l'import corresponent del curs.

Inscripcions online i pagament amb transferència bancària.
Obertura inscripcions dilluns 1 de Juny fins dilluns 15 de Juny de 2020.
Places limitades a 30 alumnes i s'acceptaran per ordre d'inscripció.
L'import total de la matrícula correspon a 100€  

Des del Consell Esportiu de l'Anoia organitzem un nou curs de CIaTE.

Aquests curs correspon a la càrrega lectiva següent:
 

 

Requisits
Per assistir al curs, els participants hauran de reunir les condicions
següents:
 

 
INCRIPCIÓ ONLINE I FORMALITZACIÓ

     (40€ Bloc comú i 60€ bloc específic).
 

RECONEIXEMENT I CERTIFICACIÓ
Certificació d'assistència signada per l'Escola Catalana de l'Esport
del Consell Català de l'Esport de la Generalitat de Catalunya.

 
* Per obtenir-la, cal haver realitzat satisfactòriament els 2 blocs que consta el CIaTE.
* El certificat no s'expedirà a l'alumnat fins que hagin complert els 16 anys.
*L'organització es reserva el dret a cancel·lar la formació en cas de no arribar a un mínim
d'inscripcions.
 

 

 #FormacióEsportiva     #FormacióACasa


