ARBITRATGE I ESPORT EN EDAT ESCOLAR
El Consell Esportiu de l’Anoia, amb col·laboració del Patronat Municipal d’Esports d’Igualada, organitza
el bloc específic del Curs d’Iniciació a Tècnic/a d’Esports (CiaTE): ARBITRATGE I ESPORT EN EDAT
ESCOLAR amb la intenció de donar les bases teòriques i pràctiques a tots aquells nois i noies que volen
iniciar-se en la pràctica de l’arbitratge escolar. A més, a part dels aspectes concrets del reglament
específic dels esports tractats, el principal objectiu del curs és formar àrbitres multidisciplinars amb els
valors que la pràctica esportiva en edat escolar comporta.

ORGANITZACIÓ:
- 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.
- El CIaTE consta de 2 blocs: el bloc comú de 15 hores i el bloc específic de 35 hores.
- Aquests curs correspondrà a la càrrega lectiva d’un Bloc Específic: ARBITRATGE I ESPORT EN EDAT
ESCOLAR (35 hores).
- El Consell Esportiu de l’Anoia organitzarà, regularment, cursos del bloc comú (15 hores).

HORARIS:
- 23, 24, 27, 28, 30 i 31 de desembre de 9h. a 14h.
- 30 de desembre de 9h. a 14h. i de 16h. a 21h.
- Les inscripcions són limitades i s’acceptaran per rigorós ordre d’inscripció.

INSTAL·LACIONS:
- Complex Esportiu Les Comes.

REQUISITS:
- Per assistir al curs, els participants hauran de reunir les condicions següents:
o

Edat mínima: nascuts/des el 1998. Els menors de 18 anys, imprescindible presentar
autorització paterna/materna.

o

Emplenar el full d’inscripció acompanyat de la documentació requerida.

o

Abonar l’import corresponent del curs.

IMPORT DEL CURS:
- La inscripció al curs tindrà un cost de 50 euros.

RECONEIXEMENT I CERTIFICACIÓ:
- Els cursos d’Iniciació a Tècnic/ques d’Esport seran reconeguts mitjançant una certificació d’assistència
signada per l’Escola Catalana de l’Esport del Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.
- Cal haver realitzat satisfactòriament els 2 blocs que consta el CIaTE.
- El certificat no s’expedirà als alumnes fins que hagin complert els 16 anys.

PERÍODE I LLOC D’INSCRIPCIÓ:
- El període d’inscripció s’obrirà el proper dimarts 3 de desembre de 2013. Les places són limitades i
s’acceptaran per rigorós ordre d’inscripció.
- La butlleta d’inscripció i l’autorització paterna/materna la podeu descarregar a la pàgina web del
Consell Esportiu de l’Anoia: www.ceanoia.cat
- Podeu formalitzar la inscripció a les oficines del Consell Esportiu de l’Anoia (de dilluns a divendres de
8h. a 15h.). Avinguda Carles riba s/n (pavelló Les Comes) Igualada.

Organitza:

