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Escola d’iniciació esportiva
Els nens i nenes ja tenen la seva oferta
esportiva, adequada a la seva edat i
capacitats físiques.
Dins del catàleg podeu trobar diferents activitats esportives en funció
de l’edat, l’horari, l’esport a practicar i
el centre d’ensenyament on està.

Carles Arranz,
regidor d’Esports
@CarlesArranz

Benvolgudes, benvolguts,
Des del Patronat Municipal d’Esports de Gelida, us fem arribar
aquest butlletí on hi consten les
diferents activitats que es duran a
terme aquesta temporada i tota
la informació necessària per si
considereu oportú participar-hi.
Són propostes adreçades a tots
els públics i edats, perquè tothom pugui practicar esport a Gelida, gaudint dels equipaments
esportius i amb l’objectiu de posar a l’abast de tothom la pràctica
esportiva com a eina educativa,
de salut i d’integració social.
Com cada any, en coordinació
amb la regidoria de Serveis Socials, posem a disposició la convocatòria d’ajuts econòmics per les
activitats esportives extraescolars
del Patronat d’Esports. Per a la

Oferta pensada i treballada perquè el
nen o la nena pugui desenvolupar-se
físicament i psíquicament des dels 3
anys fins a l’edat adulta.

Psicomotricitat

convocatòria d’ajuts econòmics
per extraescolars del Patronat
d’Esports, es valoraran situacions
de seguiment social i precarietat
econòmica. Cal recollir la sol·licitud al Pavelló del 17 al 25 de setembre de 2018.

DESTINATS ALS NENS I NENES
NASCUTS/DES L’ANY 2015
A través de la intervenció psicomotriu,
podem treballar diferents aspectes
del tot positius sobre el nen o nena.
Hi ha un treball de dinàmica general,
coordinació visiomotriu, equilibri, lateralitat, conductes perceptiu-motores: organització, localització, estructuració de l’espai-temps, ritme.

A més, enguany, seguint la línia
del casal d’estiu, l’anglès estarà
present en l’activitat d’iniciació
al bàsquet, utilitzant-lo com a
llengua vehicular per dinamitzar
l’activitat.
Finalment, agrair el suport dels
clubs i entitats de caràcter esportiu, així com a totes aquelles persones que duran tot l’any fan possible, des de diferents vessants,
que Gelida sigui un poble abocat
a la pràctica esportiva. Com a regidor d’Esports, i en nom del Patronat d’Esports, us animo a fer
esport a Gelida!

Tot això treballat des del joc, el ball,
els circuits i infinitat de situacions que
ajudaran al nen o nena a desenvolupar-se alhora que divertir-se.
PSICOMOTRICITAT MONTCAU

Lloc: Sala Psicomotricitat Montcau
Dia i hora: Dimarts i dijous de 16.30
a 17.30 hores

PSICOMOTRICITAT LES FONTS

Lloc: Escola Les Fonts
Dia i hora: Dilluns i dimecres de 16.30
a 17.30 hores

NOTA: Els nens i nenes apuntats a l’activitat seran recollits per la mateixa monitora a la mateixa aula del centre. Els pares i mares hauran de venir directament a l’hora de recollida de l’activitat al mateix centre.
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Multiesports

Iniciació als esports d’equip
DESTINATS ALS NENS I NENES
NASCUTS/DES AL 2013 I 2014
En la etapa dels 4 i 5 anys els nens
comencen a adquirir unes habilitats
que fan possible el treball més específic i poder experimentar amb molts
materials i espais.
A més de la psicomotricitat dels infants, treballarem el joc amb material
relacionat amb els esports: bàsquet,
futbol, hoquei, handbol, bàdminton,...
fent pinzellades a tots aquests esports
que posteriorment podrà practicar.

ACTIVITATS I ESPORTS DESTINATS
ALS NENS I NENES NASCUTS/DES
ALS ANYS 2011 I 2012
L’objectiu de l’activitat és iniaciar de
forma més reglada i específica a un
esport sense deixar de banda habilitats comunes de l’activitat física com
els llançaments, recepcions, salts desplaçaments,… Els esports com el karate, bàsquet, futbol camp, activitats
rítmiques, tennis i gimnàstica artística
surten explicades més endavant.

INICIACIÓ AL BÀSQUET
Activitat de nova creació on l’anglès
hi serà present ja que l’activitat es realitzarà en aquesta llengua com a idioma vehicular. Tot un aprenentatge a
dues bandes!
Activitat destinada a nens i nenes
nascuts a els anys 2011 i 2012
Lloc: Pavelló poliesportiu
Dia i hora: Dimarts i dijous de
17.00 a 18.00 hores

Tot això treballat des del joc, el ball,
els circuits i infinitat de situacions que
ajudaran al nen o nena a desenvolupar-se alhora que divertir-se.

PRE-ESPORT 4 MONTCAU

PRE-ESPORT 5 MONTCAU

Lloc: gimnàs del CEIP Montcau

Lloc: gimnàs del CEIP Montcau

Any de naixement: 2014

Any de naixement: 2013

Dia i hora: Dilluns i dimecres de
16.30 a 17.30 hores

Dia i hora: Dimarts i dijous de 16.30 a
17.30 hores

PRE-ESPORT 4 LES FONTS

PRE-ESPORT 5 LES FONTS

Lloc: gimnàs del CEIP Les Fonts

Lloc: gimnàs del CEIP Les Fonts

Any de naixement: 2014

Dia i hora: Dilluns i dimecres de
16.30 a 17.30 hores

Any de naixement: 2013

Dia i hora: Dimarts i dijous de 16.30 a
17.30 hores

NOTA: Els nens i nenes apuntats a l’activitat seran recollits per la mateixa monitora a la mateixa aula del centre. Els pares i mares hauran de venir directament a l’hora de recollida de l’activitat al mateix centre.
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Escola d’activitat física i ritme
L’escola d’activitat física i ritme ofereix
activitats amb l’objectiu d’iniciar els
nens i nenes a l’aeròbic, funky, hiohop, zumba dance i totes aquelles

disciplines relacionades en el món
del ritme i l’esport. Tots els grups de
l’escola d’activitats rítmiques es realitzaran a l’IES de Gelida.

MINI DANCE

DANCE 3

Dia i hora: Dimarts i dijous de 17.00 a
18.00 hores

Dia i hora: Dimarts i dijous de 18.00 a
19.00 hores

DANCE INICIACIÓ

DANCE 4

Dia i hora: Dilluns i dimecres de 17.00
a 18.00 hores

Dia i hora: Dimarts i dijous de 19.00 a
20.00 hores

Destinat als nens i nenes nascuts els
anys 2014 i 2015

Destinat als nens i nenes nascuts els
anys 2012 i 2013

Destinat a nens i nenes nascuts els
anys 2007, 2008 i 2009

Destinat a nens i nenes nascuts del
2002 al 2006

Activitat física i ritme per adults
Activitats d’alta intensitat per adults
que proposen un treball cardiovascular intens. Les sessions que es realitzen aconsegueixen un treball genèric

de tot el cos: coreografies variades, tonificació muscular, steps, i totes aquelles disciplines derivades del món de
l’aeròbic.

AERODANCE, AEROBOX, STEP,
GAC, TBC
Dia i hora: Dimarts i dijous de 20.00
a 21.00 hores

Les coreografies estan basades en passos senzills i repetitius, el que fa que
sigui molt fàcil seguirla i no cal una
preparació física en concret de la persona qui el practica. Permet tonificar,
elevar les pulsacions i cremar calories.

SUMBA

Destinada a persones nascudes a
partir de l’any 2000

Consisteix en una activitat cardiovascular que combina exercicis de tonificació amb passos de balls llatins.

Dia i hora: Dimarts i dijous de 19.00 a
20.00 hores

Lloc: IES Gelida

Lloc: IES Gelida

DANCE 2

Destinat a nens i nenes nascuts els
anys 2010 i 2011
Dia i hora: Dilluns i dimecres de
18.00 a 19.00 hores
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Escola de futbol camp

Escola d’arts marcials

L’escola de futbol camp municipal
pretén iniciar, treballar i desenvolupar específicament el futbol camp,
donant a conèixer el treball en equip,
el compromís amb les possibles sortides i partits que tingui l’equip al llarg
de la temporada.

L’escola municipal d’arts marcials engloba un parell de disciplines com
són el karate i el kaisendo, començant pel karate per a nens i nenes i
acabant pels adults on podran escollir
entre les dues disciplines.
Tota l’escola es desenvoluparà dins el
gimnàs del CEIP Montcau.

En funció de l’edat, hi haurà trobades
mensuals, o competició quinzenal i/o
setmanal per tal de competir en els
jocs esportius escolars organitzats
pel Consell Esportiu de l’Alt Penedès
(JESPE).
Tots els grups de l’escola de futbol
estaran entrenant al camp de futbol
municipal.

L’escola de karate té com a objectiu principal iniciar i perfeccionar les
tècniques, habilitats i destreses que
comporta aquest esport, amb incidència en el treball dels valors ètics i
de salut.
INICIACIÓ AL KARATE

KARATE ADULTS

Dia i hora: Dilluns i dimecres de
17.00 a 18.00 hores

Dia i hora: Dilluns i dimecres de 19.30
a 20.30 hores

Dia i hora: Dilluns i dimecres de 17.00
a 18.00 hores

KARATE INFANTIL

KAISENDO

FUTBOL PRE-BENJAMÍ

Dia i hora: Dilluns i dimecres de
18.00 a 19.00 hores

Dia i hora: Dilluns i dimecres de 19.30
a 20.30 hores

FUTBOL MAINADA
Destinat a nens i nenes nascuts l’any
2013 i 2014

Destinat a nens i nenes nascuts els
anys 2011 i 2012

Destinat a nens i nenes nascuts als
anys 2011 i 2012

Destinat als nens i nenes nascuts
entre els anys 2000 i 2010

Destinat a les persones nascudes a
partir del 1999

Per a persones nascudes a partir del
1999

Dia i hora: Dilluns i divendres de
17.00 a 18.00 hores

FUTBOL BENJAMÍ
Destinat a nens i nenes nascuts els
anys 2009 i 2010
Dia i hora: Dimecres i divendres de
17.00 a 18.00 hores
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Escola municipal de tennis

L’escola municipal de tennis de Gelida arrenca seguint els objectius i treball de la temporada anterior, on els
alumnes podran treballar d’una manera més individualitzada ja que els
grups de competició i tecnificació seran de 5 alumnes com a màxim.
MAINADA

Grups de treball de fins a 8 alumnes
i per a nens i nenes que s’inicien al
món del tennis.
TECNIFICACIÓ

Grups més específics on el treball
de la tècnica, coordinacioó, tàctica i
altres estaran molt presents.
GRUP ADULTS

Grup de treball destinat a majors de
18 anys.

GRUP COMPETICIÓ

Grup de treball reduït i amb més hores de pista per tal de poder treballar
(a part de tota la part tècnica i tàctica)
aspectes específics de la competció.
PREUS I OBSERVACIONS

Es podrà escollir entre les diferents
opcions d’horaris, sempre coordinat
amb el mateix entrenador de l’escola.
Grup mainada

1 dia setmanal: 25€/mes
2 dies setmanals: 35€/mes
Grup tecnificació

1 dia setmanal: 35€/mes
2 dies setmanals: 50€/mes
Grup competició

2 dies setmanals: 60€/mes
3 dies setmanals: 75€/mes

NOTA: Els grups amb els horaris s’hauran de treballar durant la primera setmana de setembre amb els mateixos entrenadors que estaran organitzant-los i
així poder fer els grups molts més homogenis.
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Escola de gimnàstica artística
L’escola de Gimnàstica Artística pretén
iniciar i perfeccionar la tècnica i les habilitats motrius de flexibilitat, agilitat,
coordinació i aquelles destreses neces-

sàries per poder realitzar els elements
propis de la disciplina esportiva. Tota
l’escola de gimnàstica es desenvoluparà dins el pavelló poliesportiu.

BABYGYM

GIMNÀSTICA ALEVÍ

Destinats per nens i nenes nascuts
els anys 2013 i 2014
Dia i hora: Dimarts i dijous de 16.45
a 17.45. hores
Les entrenadores aniran a buscar
els inscrits a aquest grup a la mateixa
aula del CEIP Montcau, i així les
mares o pares hauran de venir
directament al pavelló a la hora de
recollida.
GIMNÀSTICA PRE-BENJAMÍ
Destinat a nens i nenes nascuts els
anys 2011 i 2012
Dia i hora: Dimarts i dijous de 17.00 a
19.00 hores
GIMNÀSTICA BENJAMÍ
Destinat a nens i nenes nascuts els
anys 2009 i 2010
Dia i hora: Dimarts i dijous de 17.00 a
19.00 hores

Destinat a nens i nenes nascuts els
anys 2006 i 2007

Dia i hora: Dimarts i dijous de 17.00 a
19.00 hores
INFANTIL, CADET I JUVENIL

Destinat a nens i nenes nascuts entre els anys 2000 i 2008

Dia i hora: Dillluns de 19.00 a 20.00
h, dimecres de 19.00 a 20.00 h i
divendres de 18.00 a 20.00 hores
GIMNÀSTICA MASCULINA

Destinat a nens nascuts entre els
anys 2000 i 2010
Dia i hora: Dilluns, dimecres i
divendres de 17.00 a 18.00 hores
GRUPS DE COMPETICIÓ

Per a un millor funcionament de l’activitats, les primeres dues setmanes
es reestructuran els grups i horaris en
funció del nivell i nombre d’insccrits.
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Activitat física i salut
PILATES
Activitat dirigida on es treballa cos i
ment. Es desenvolupa la postura del
cos, la força i la flexibilitat de manera
global incidint en la zona de l’abdomen, l’esquena i els malucs.
El resultat de la pràctica continuada
del Pilates dóna com a a resultat la
millora de la qualitat de vida.
Tots els grups de pilates es realitzaran a la sala gran del Centre de
l’Ecorxador.
Pilates 1

MANTENIMENT PER ADULTS

Es treballa tot el cos utilitzant la tonificació, el GAC, i altres variants del món
de l’educació física.Totes les activitats
estan adaptades a les necessitats i
preferències dels nostres usuaris d’una
manera lúdica, variada i gratificant.
Lloc: Pavelló poliesportiu
Dia i hora: Dilluns i dijous de 9.00 a
10.00 hores (grup 1) i dilluns i dimecres de 15.15 a 16.15 hores

Ioga
HATHA-RESTAURATIU

És un tipus de Ioga molt suau, que
cuida al cos a través d’un moviment
lent, respiració profunda i dosis de
relaxació plena . Aporta molt de
benestar tant a un nivell físic com
mental. Ioga molt reparador.

Tipus de ioga que utilitza moviments
conscients dinàmics, postures
estàtiques i meditació. Tot això per
ajudar a equilibrar i harmonitzar el
cos i la ment.

Pilates 2
Dia i hora: Dilluns i dimecres de 21.00
a 22.00 hores

DILLUNS

Una barreja entre postures del Hatha
Ioga amb variacions de l’Asthanga
Ioga. Ideal per persones que volen
treballar la correcció postural a través
de la suavitat.

DIMARTS

DIMECRES

Ioga

Ioga

Ioga

De 18.30
a 20.00 h

Hatha-Vinyasa

restauratiu

Hatha-integral

Intensitat:
Suau

Intensitat:
Suau

Intensitat:
Mitjana

De 20.00
a 21.15 h

Hatha-Vinyasa

Ioga
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Combina l’essència del Hatha-Integral amb més moviments dinàmics
per tal des despendre’s d’energia
(pensaments i emocions ) estancada i obrir-se a una ment més clara i
desperta.
IOGA FUSIÓ

HATHA-INTEGRAL

Dia i hora: Dilluns i dimecres de
20.00 a 21.00 hores

IOGA HATHA-VINYASA

Intensitat:
Suau

Hatha-Vinyasa
Intensitat:
Alta

Ioga
Hatha-Integral
Intensitat:
Mitjana

DIJOUS
Ioga fusió
Intensitat:
Suau
Ioga fusió
Intensitat:
Mitjana
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Calendari
ACTIVITAT FÍSICA PER ADULTS

PERÍODES DE DESCANS

DEL 3 DE SETEMBRE DE 2018 AL
31 DE JULIOL DE 2019

• 1 i 2 de novembre

• 12 d’octubre

• 6 i 7 de desembre
ESCOLA ESPORTIVA

• 13 de desembre

L’ESCOLA ESPORTIVA INICIA
L’ACTIVITAT EL 12 DE SETMBRE
DE 2018 I FINALITZA EL 21 DE
JUNY DE 2019, COINCIDINT AMB EL
PERÍODE ESCOLAR

• 4 de març

• Del 24 de desembre de 2018 al 7
de gener de 2019
• Del 15 al 22 d’abril
• 1 de maig

Preus
DIES
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H/SETMANA

PREU

•

Segones activitats (sempre es farà el
descompte de la més econòmica) 50%

•

Assegurança escola: 11€

•

Despeses administratives: 14€

•

Descompte del 10% pel 2n membre
familiar i del 20% pel 3r

•

Rebuts; es passaran cada dia 5 de mes

•

No es pot realitzar cap activitat sense
abans haver fet inscripció

1 DIA

1 hora

15 EUR

2 DIES

1 hora

20 EUR

1 DIA

1 hora i mitja

20 EUR

•

Enguany, haureu de passar per les oficines del Pavelló a actualitzar inscripció
degut al nou programa de gestió.

2 DIES

1 hora i mitja

25 EUR

•

3 DIES

1 hora

25 EUR

1 DIA

2 hores

20 EUR

En formalitzar la inscripció s’haurà
d’abonar en metàl·lic el primer mes,
l’assegurança i les despeses administratives (aquestes només les haurà
d’abonar aquell nen o adult que no
estigués apuntat al curs anterior a
les activitats esportives del Patronat
Municipal d’Esports).

•

Per a donar-se de baixa, s’ha de venir
físicament a les oficines del Pavelló, de
dilluns a divendres de 9.00 a 12.30h i
de 16.00 a 20.00 h.

•

Tota baixa no signada ni comunicada
a les oficines del patronat no estaran
excentes de pagament.

2 DIES

2 hores

28 EUR

3 DIES

2 hores

35 EUR
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PATRONAT ESPORTS
GELIDA

www.gelida.cat

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ
ACTIVITATS CURS 2018-2019

PATRONAT ESPORTS
GELIDA

Nom

Cognoms
Fotografia
de carnet

Data de naixement

Edat

Número TS (targeta sanitària)

Adreça

Població

CP

Telèfon fix i telèfon mòbil

Correu electrònic de contacte

Observacions mèdiques i altres informacions d’interès

Activitat a realitzar

DADES BANCÀRIES / NÚMERO IBAN

DADES BANCÀRIES / NÚMERO BIC

NOM TITULAR DEL COMPTE

BANC / CAIXA

Has demanat ajut econòmic per realitzar les activitats esportives extra escolars?
Tens familiars apuntats en altres activitats?

Sí | No

//

Sí | No

Quants?

NOMS DELS FAMILIARS

ACTIVITATS QUE CURSEN

A la temporada 17-18 estaves apuntat en alguna activitat del Patronat d’Esports?

Sí | No

Quina?

Autoritzo que la imatge de la persona que s’inscriu pugui aparèixer
en fotografies o filmacions corresponents a activitats contínues o
puntuals organitzades pel Patronat Municipal d’Esports.

Sí

No

Fa extensiva aquesta autorització a les decisions que fos necessari
adoptar en cas d’urgència mèdica, sota la direcció facultativa
adequada, inclòs el trasllat al Centre Sanitari més proper.

Sí

No

JO
AMB DNI
SÍ autoritzo, LLIURE I EXPRESSAMENT, que les meves dades personals siguin tractades amb l’única finalitat de tramitar
dades per matriculació de les activitats del patronat d’esports de Gelida. Tot això de conformitat amb l’article 5 i 6 del
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeo i del Consell, de 27 d´ abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones
físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel que es deroga la
Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades).

NORMES D’INSCRIPCIÓ
Les inscripcions s’hauran de formalitzar a les oficines del Patronat Municipal
d’Esports de dilluns a divendres de 9.00 a 13.00 h i de 16.00 a 19.00 h. Cal portar
la butlleta d’inscripció, una còpia de la targeta sanitària i una fotografia de carnet.
L’assegurança esportiva és obligatòria per a tots els alumnes de l’Escola Esportiva.
Es recomana que els adults també la sol·licitin de manera opcional per gaudir de
la mútua assistencial (14 euros anuals).
Els diferents membres d’una mateixa família inscrits a les activitats organitzades
pel Patronat Municipal d’Esports i empadronades a Gelida gaudiran de les
següents bonificacions: 10% al 2n membre, 20% al 3r membre i 30% al 4t membre.
Aquestes no són acumulables i es sol·licitaran en el moment de la inscripció.

SIGNATURA:

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ
ACTIVITATS CURS 2018-2019

MOTIU PEL QUAL EM DONO DE BAIXA

SIGNATURA I DATA:

PATRONAT ESPORTS
GELIDA

