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DESCRIPCIÓ 

El GAME (Gironès, Activitats Multiesportives Escolars), és un programa comarcal d’oferta 
multiesportiva extraescolar, dissenyat perquè els nens i nenes aprenguin, es diverteixin i es 
desenvolupin mentre realitzen un gran ventall d’activitats esportives adaptades i orientades 
a les necessitats de cada centre educatiu. 
 
L’esport, eix vertebral del GAME, actua com a eina de formació integral de la mainada, ajudant 
a millorar el seu desenvolupament motriu, personal i emocional. La proposta multiesportiva 
del programa enriqueix la seva experiència motriu, així com reforça els vincles socials amb els 
altres participants. 
 

OBJECTIUS  

• Promoure l’activitat física i l’esport mitjançant una programació coordinada a nivell 
comarcal. 

• Oferir un ampli ventall d’activitats esportives a l’alumnat del Gironès i rodalies. 
• Promoure la pràctica d’una activitat multiesportiva i de qualitat desenvolupada en el 

context escolar. 

DESTINATARIS 

El GAME està adreçat a tots aquells nens i nenes matriculats en centres educatius de primària 
i secundària de la comarca del Gironès. 
Els participants s’agrupen segons el curs escolar, i en funció del grup es treballaran una 
tipologia d’activitats adaptades a la seva franja d’edat.  
 
En el cas de l’Escola Sant Jordi (Sant Jordi Desvalls), l’activitat anirà destinada a: 
 

Grups d’activitats Curs 

Grup de petits P3 - P4 – P5  (Ed. Infantil) 
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ACTIVITATS 

Durant les sessions es realitza un treball de desenvolupament motriu i coordinació utilitzant 
com a mitjà el treball de les capacitats perceptivo-motrius (coordinació, equilibri, relació 
espai-temps), habilitats motrius bàsiques (desplaçaments, coordinació ull - mà, peu, cap...) i 
un treball introductori al multiesport.  

 

ADAPTACIONS DE LES ACTIVITATS (COVID-19) 

DISTÀNCIES: 

- Es prioritzaran activitats sense contacte físic i en les quals es pugui mantenir el 

distanciament social de, almenys, 1,5 metres. 

- S’evitaran les activitats en les quals no es pugui respectar el distanciament i que per 

la seva naturalesa (per exemple, altes intensitats) no és possible o recomanable l'ús de 

mascareta. 

- En el cas d'introduir activitats en què no es puguin mantenir les distàncies de seguretat 

que marca la normativa, tot l'alumnat haurà de portar mascareta, sempre que la 

naturalesa de l'activitat ho permeti. 

- S’adaptaran les regles dels jocs i esports col·lectius de tal manera que controlin millor 

l'acostament físic entre participants. 

- Les activitats amb implements personals poden ser una estratègia per mantenir les 

distàncies de seguretat (estics, pales, raquetes, etc.). 

 

ESPAIS: 

- Es diferenciarà i prioritzarà l'ús d'espais a l'aire lliure (patis, zones verdes...) davant els 

tancats (sales polivalents, gimnasos i pavellons), sempre que la climatologia, tant per 

fred com per calor, ho permeti.  
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MATERIAL: 

- S’intentarà evitar activitats en les quals calgui tocar superfícies. 

- S’anticiparà l'ús de material tenint en compte els temps i processos de preparació, 

separació i desinfecció. 

- Es prioritzarà l'ús de material que sigui més senzill desinfectar. 

- S’adaptaran els jocs i esports col·lectius minimitzant l’ús dels implements compartits 

o mitjançant la utilització de materials que redueixin el contacte. 

 

TEMPORITZACIÓ  

El calendari de GAME es coordinarà amb l’AMPA del centre educatiu i s’ajustarà al calendari 
escolar, tot respectant les festivitats i ponts. 
 
Data activitat: Dijous escolars del 30 de setembre al 26 de maig 
 
Horari activitat: el cronograma tipus de sessió serà de 60 minuts (1 hora) - de 16:30 a 17:30h 
 

CALENDARI SESSIONS DIJOUS 

Setembre   30 

Octubre 7, 14, 21, 28 

Novembre 4, 11, 18, 25 

Desembre 2, 9, 16 

Gener 13, 20, 27 

Febrer 3, 10,17, 24 

Març 3, 10, 17, 24, 31 

Abril 7, 21, 28 

Maig 5, 12, 19, 26 
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INSCRIPCIONS  

Les inscripcions es duran a terme virtualment a partir del dia 13/09/2021 fins el dia 

27/09/2021 des de la pàgina web del Consell Esportiu del Gironès. 

 

 

 

 

 

 

WWW.CEGIRONES.CAT 
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IMPORTANT: Les dades de la inscripció han de ser les del nen/a participant a l’activitat, no 

dels pares/tutors. 
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En el moment de realitzar la inscripció serà necessari adjuntar la següent documentació (la 
trobareu a la web): 

- Declaració responsable COVID-19  

- Autorització Ús imatge personal  

A l’hora d’adjuntar els documents sol·licitats, s’ha de modificar el “tipus d’adjunt” i seleccionar 
GENÈRIC. En cas contrari, no permetrà realitzar la inscripció correctament. 

 

 

 

Una vegada enviat el formulari d'inscripció, caldrà realitzar el pagament a través de 
transferència bancària indicant el nom i cognoms del participant al número de compte:  

 

ES26-0081-1830-8800-0100-8205 
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PREUS PER PARTICIPANT 

 
Activitat Durada Pagament únic 

Multiesport 1h de sessió a la setmana 140€ 

 
Per efectuar el pagament caldrà fer: 

• Abonament de l’import total en el moment de fer la inscripció.  
 

Observacions 

• El preu inclou l’assegurança d’accidents dels participants inscrits. 
 
 

NOVES INCORPORACIONS 

Les incorporacions fora de termini tindran els següents preus: 

 

NOVES INCORPORACIONS 
PERÍODE PREU (1h/setmana) 
Octubre 140,00€ 

Novembre 140,00€ 
Desembre 133,00€ 

Gener 119,00€ 
Febrer 105,00€ 
Març 84,00€ 
Abril 63,00€ 

1-15 Maig 35,00€ 

 

Per donar-se d’alta a l’activitat caldrà la confirmació del Consell Esportiu. Per poder validar la 
inscripció caldrà que l’edat del nou participant concordi amb la del grup ja actiu. 
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COMUNICAT DE FALTA D’ASSISTÈNCIA 

A cada sessió, el/la monitor/a responsable del grup portarà un control d’assistència. 
 

• Quan un esportista no pugui assistir o hagi d’abandonar abans l’activitat, el pare/mare 
haurà de notificar-ho al monitor/a seguint el funcionament del protocol d’assistència 
(full annex).   

• El participant haurà de portar un justificant de falta d’assistència omplert i signat pel 
seu pare/mare o tutor/a legal i entregar-lo al mestre d’educació física, tutor o monitor.  

• El personal docent que rebi el justificant, l’entregarà al monitor de l’extraescolar. Quan 
el monitor rebi el justificant de falta d’assistència, aquesta falta es contemplarà com a 
falta justificada. Si no el rep es contemplarà com a falta d’assistència.  

• Si s’acumulen 3 faltes seguides no justificades, el monitor informarà al Consell Esportiu 
de la situació i des del propi Consell s’avisarà als pares o representants legals.  
 
 

VESTIMENTA DE L’ALUMNAT 

És molt important que els esportistes participants a les sessions de l’extraescolar esportiu 
vagin vestits amb roba i calçat còmode i esportiu. 

En el cas que l’alumne/a freqüenti molts dies seguits sense portar la roba adequada 
s’informarà a la família. 
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COMPORTAMENT DE L’ALUMNAT 

Comportament correcte: 

• Assistir periòdicament a les sessions d’extraescolar esportiu.  
• Desenvolupar les tasques assignades pels monitors/es. 
• Mostrar una actitud activa i positiva al llarg de la sessió. 
• Respectar als monitors/es o tècnics del Consell Esportiu. 
• Respectar als companys i companyes. 
• Respectar el material i les instal·lacions. 

 

Comportament incorrecte: 

• Faltar reiteradament a les sessions de multiesport sense justificar la falta d’assistència. 
• Repetidament, no seguir les ordres assignades pel monitoratge. 
• No fer les tasques encomanades o fer-les impedint el correcte funcionament de la 

sessió. 
• Faltar el respecte al monitoratge i als companys/es de forma reiterada. 
• No tenir cura o menysprear el material utilitzat i/o les instal·lacions de pràctica 

esportiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pel fet d’inscriure un alumne/a al GAME, el pare, mare o representant legal accepta 

aquesta normativa. El Consell Esportiu del Gironès es reserva el dret de prendre les 

mesures que consideri oportunes per garantir el correcte desenvolupament de les 

sessions de tots els grups d’activitat de GAME. 
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AUTORITZACIÓ ÚS IMATGE PERSONAL 

 

Sr/a. _____________________________________ , amb DNI ___________________ en representació 
pròpia, com a usuari/a dels serveis del GAME o com a pare, mare o representant legal de 
__________________________________ 

Autoritzo 

□ la captació, reproducció i difusió de la meva imatge 

□ la captació, reproducció i difusió de la imatge de la persona a qui represento amb finalitats 
de divulgació de les activitats del Consell Esportiu del Gironès, utilització que entenc es podrà 
fer de qualsevol forma i en qualsevol mitjà, inclosa la seva comunicació per la xarxa internet. 

 

........................................ d ................................ de 20............. 

 

Signatura, 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

CONSELL ESPORTIU DEL GIRONÈS 
C/ Riera de Mus, 1A - 17003 Girona 

administracio@cegirones.cat - www.cegirones.cat 
972.20.61.49 

13 

JUSTIFICANT DE FALTES D’ASSISTÈNCIA 

Per tenir coneixement amb anterioritat de la falta d’assistència dels nens i nenes que 
participen a les sessions i activitats de GAME, agrairíem que quan el seu fill/a no pugui assistir 
a l’activitat li faci arribar aquest document omplert i signat. 

JUSTIFICANT FALTES D’ASSISTÈNCIA A GAME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jo amb DNI 

comunico que el meu fill/a 

no assistirà a les sessions de GAME el/els dies: 

Firmat per: pare mare tutor/a 
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CONTACTE CONSELL ESPORTIU DEL GIRONÈS 

 
 
C. Riera de Mus, 1A - 17003 Girona 

Telèfon: 972 20 61 49 

Correu electrònic: administracio@cegirones.cat 
 
Telf/whatsapp coordinador GAME (Xus Corominas): 627 90 70 84 


