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M U L T I E N T I T A T S

E S P O R T I V E S

ORGANITZA:



Sant Cugat és una ciutat amb un teixit esportiu marcat per la seva riquesa i varietat, i la seva
implicació activa en la dinamització i impuls de la pràctica esportiva. Fruit de les diverses
col·laboracions que han anant teixint al llarg dels últims anys entitats esportives i de lleure
educatiu que fomentem la pràctica esportiva educativa en el marc de l’esport a l’escola als
diferents centres educatius de Sant Cugat, des del mes de juny del curs passat hem estat
treballant en l’impuls d’una proposta que entenem que és pionera a la ciutat, i que podria
generar tendència i ser d’interès en l’àmbit municipal. Aquesta proposta és complementària
als diferents campus i activitats de vacances que organitzen les entitats esportives
organitzadores. Parlem d’una proposta que pretén:

Transmetre a la ciutat que la cooperació entre entitats esportives no només és
necessària, sinó que també és possible. 
Oferir la possibilitat que els  infants en edat escolar coneguin entitats esportives que
estan implicades en l’esport a l’escola.
Motivar la pràctica poliesportiva dels infants, més enllà dels itineraris
d’especialització de cadascuna de les entitats.
Presentar un model d’organització fonamentat en la cooperació i el reconeixement
entre els diferents agents que hi participin.
Mostrar la capacitat organitzativa que tenen les diferents entitats esportives.
Fomentar una proposta esportiva que prioritzi els aspectes educatius per sobre dels
competitius, fent èmfasi en la coeducació.
Donar a conèixer la riquesa del teixit esportiu de la ciutat.

INTRODUCCIÓ



Aquesta primera edició agafa com a referència entitats i activitats que formen part de la
proposta d’esport en edat escolar que es desenvolupa als diferents centres educatius de Sant
Cugat. No és una proposta tancada, i en pròximes edicions poden incorporar-se noves entitats
i ampliar-se el marc de referència, tot dependrà de la valoració que se’n faci per part de les
diferents entitats implicades i la resposta de la resta del teixit associatiu esportiu. 
Les entitats coorganitzadores i impulsores de la proposta són 6 entitats esportives i una
entitat de lleure educatiu:

Club Karate Sant Cugat
Club Voleibol Sant Cugat
Club Handbol Sant Cugat
Unió Ciclista Sant Cugat
QBasket Sant Cugat
Unió Esportiva Sant Cugat (UESC)
 

ORGANITZACIÓ



Proposem dues activitats

Un casal multientitat esportiu per l'època no lectiva de vacances de Nadal.
Unes colònies multientitats esportives pel mes de juliol.
 

 

LES ACTIVITATS

Cal posar l’accent en el caràcter multientitats de les activitats: no tan sols volem organitzar
una activitat multiesportiva, sinó informar i donar a conèixer als infants participants quines
són les entitats que hi ha al darrere d’aquesta activitat esportiva. Així, en el guió de
cadascuna de les propostes es podran veure com es generen activitats, no tan sols per
practicar diferents esports, sinó per conèixer les entitats de referència d’aquests esports.



CAmpus de NADAL MULTIENTITATS ESPORTIves

Edats: un grup de 1r-2n i un de 3r a 6è
 
Places: un màxim de 20 participants per grup
 
Dates: del 23 de desembre al 3 de gener (inscripció per dies)
 
Dies: 23, 24, 27, 30 i 31 de desembre, 2 i 3 de gener.
 
Horari Multientitats Esportives: de 9h a 13.30h
 
Serveis complementaris:       
   Acollida de matí de 8h a 9h        
   Servei de menjador de 13.30h a 15.30h       
   Esplai de tarda de 15.30h a 17h
 
Lloc: Escola Joan Maragall 
 
Format: es practicaran un total de 6 esports al llarg del campus. Cada dia podran fer pràctica
de dos esports vinculats a les entitats organitzadores. Abans de l’inici de cada sessió cada
entitat farà una explicació de l’entitat a la qual pertany, així com lliurarà un díptic informatiu
de l’entitat. Cada entitat aportarà la coordinació tècnica del seu esport, així com el personal
tècnic propi, prioritzant aquell que ja té contacte habitual amb la pràctica esportiva a les
escoles. La coordinació pedagògica i funcional l’aportarà Paidos, així com els serveis
complementaris.
 

EL CAMPUS



CAMPUS DE NADAL MULTIENTITATS ESPORTIves

Esports que es practicaran:
 
       Bàsquet 
       Ciclisme
       Handbol 
       Karate
       Tennis taula
       Voleibol
 
Obsequis: cada infant és farà un xapa amb els logos de cada entitat esportiva. També
s’obsequiarà a cada participant amb una samarreta amb l’skyline de Sant Cugat i els logos de
les 7 entitats que organitzen conjuntament el casal.
 
Tarifes (diàries):
 
       Acollida de matí de 8h a 9h                                      2€
 
       Casal multientitat de 9 a 13.30h                            19,27€
        
       Casal multientitat + menjador de 9h a 15.30h       26,71€ 
        
       Casal   multientitat + menjador + tarda                30,73€
 

  * El dia 27 de desembre hi ha sortida amb un únic horari de 9h a 15.30h (26,71€ pel grup de           
1r - 2n i 29,50€ pel grup de 3r a 6è)

 
Inscripcions:
 
format: les inscripcions seran per dies. 
 
Dates: del 20 de novembre al 16 de desembre

 
Criteri admissió: el casal multientats esportives té places limitades, i el criteri emprat per les
inscripcions serà l'ordre d'arribada.
 
Informació a https://www.paidos.cat/serveis/Paidos/Casals-i-colonies 
 
Inscripcions des de  http://paidos.estiu.fundesplai.org/
 

EL CAMPUS

https://www.paidos.cat/serveis/Paidos/Casals-i-colonies


PRogramació GRUP 1r - 2n

EL CAMPUS



PRogramació 3r - 6è

EL CAMPUS



les colònies MULTIENTITATS ESPORTIves

Dates: del 13 al 18 de juliol
 
Casa: casa de colònies El Company (Vilanova de Sau). La casa de colònies, a més de les
seves pròpies instal·lacions, permet llogar el pavelló de Vilanova de Sau per desenvolupar la
pràctica esportiva.
 
Edats: un grup de 2n-3r i un de 4t a 6è.
 
Places: 50
 
Preu: 309€
 
Visita les instalacions: https://cases.fundesplai.org/equipament/el-company/ 
 
Preinscripcions: del 25 de novembre al 20 de desembre s'iniciarà un període de reserva per les
colònies multientitats. Caldrà fer la inscripció i abonar una quantitat de 40€, que es restaran
dels següents pagaments (l'import restant en dos pagaments el mes d'abril i juliol). 
Les places restants s'obriran juntament amb el període d'inscripcions de casals d'estiu al llarg
del mes de març.
 
Criteri d'admissió: en aquest període de preserva a les colònies multientitats el criteri
d'admissió serà l'ordre d'arribada.
 
Inscricpions: http://paidos.estiu.fundesplai.org/
 
Activitats esportives: handbol, karate, ciclisme, bàsquet i voleibol.
 
Format: durant sis dies es practicaran, de manera rotatòria i en horari de matí i tarda, les
activitats esportives d’handbol, karate, bàsquet i voleibol. Un dels dies es destinarà a fer ruta
de BTT. A les nits s’organitzaran activitats de lleure. L’últim dia, dissabte, estarà destinat a
les famílies que pujaran a recollir als seus fills/es, i que participaran en una matinal
d’activitats esportiva conjunta entre pares/mares, fills i filles, així com en un dinar col·lectiu. 
 
Altres activitats: circuït d’aventura (grup de petits), caiac (grup de grans).
 
Personal: es crearà un equip pluridisciplinari que pertanyi a cadascuna de les entitats
esportives organitzadores, prioritzant aquells/es que tinguin més coneixement del marc
escolar. La direcció de les colònies anirà a càrrec d’una persona de Paidos. Altres aspectes a
destacar: a cada participant se li donarà una samarreta commemorativa i un vídeo de record
de les colònies, que es presentarà a les famílies el dia que pugin a la casa.

LES COLÒNIES


