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DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

El taller de psicomotricitat consta de 1 hora 30  minuts per desenvolupar les activitats 
expressives i creatives de les persones amb el seu propi cos i implements.  
 
Tots els infants seran persones amb o sense discapacitat psíquica i/o malaltia mental.  
 
Si el grup consta d’una majoria de persones amb necessitats especials les dinàmiques 
de treball estaran adaptades a les mateixes. Si el grup té una minoria de persones amb 
necessitats especials, encara que també estaria adaptat a les seves necessitats 
enfortirem la participació activa de la resta dels participants perquè s’involucrin en el 
col·lectiu participant. 

OBJECTIU 

L’objectiu del taller pràctic és que tothom participi en l’activitat tingui necessitats 
especials o no. 
 
Un altre objectiu molt important és apropar les necessitats especials a les persones 
que no las tenen. Sensibilitzar a l’alumnat, en general, sobre les funcionalitats diverses 
de cada persona. 

LLOC DE REALITZACIÓ 

Al propi centre educatiu (preferentment al gimnàs o pista poliesportiva coberta). 

GRUPS 

Alumnes de centres de Educació Especial (flexibilitat a les edats). 
 
* Serà imprescindible la presència del professor o mestre del centre educatiu. 
 

DIES I HORARIS DE REALITZACIÓ 

El taller pràctic té una durada de 1 hora 30 minuts.   
Els dies i horaris de realització es determinaran entre el centre educatiu (professor 
responsable del grup) i el Consell Esportiu. 
L’activitat es pot realitzar de dilluns a divendres, en horari de matí o tarda, segons 
disponibilitat. 
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PROCÉS D’INSCRIPCIÓ i PREU 

Les inscripcions s’obriran a partir del 17 de setembre de 2018. 
 

El procés per formalitzar la inscripció és el següent: 
 

 Omplir el FULL D’INSCRIPCIÓ i el QÜESTIONARI On line que trobareu a la pàgina 
web del consell Esportiu del Baix Llobregat: www.cebllob.cat. 
 

 Descarregar/Imprimir el full d’inscripció i el qüestionari i enviar-lo via fax 
(93.632.75.92) o correu electrònic a alex@cebllob.cat 

 

 Tot seguit ens posarem en contacte amb vosaltres per tal de confirmar la reserva i 
donar-vos tota la informació corresponent.  

 

 Les reserves es realitzaran en funció de l’ordre d’arribada d’inscripcions. 
 

 L’activitat té un cost de 5,00€ per participant. Mínim 25 participants. 
 

 La data límit per anul·lar i/o fer el pagament de la reserva és de 15 dies abans de 
l’activitat. Tota reserva no pagada dins d’aquest termini, quedarà 
automàticament anul·lada. 

 

 La data límit per a modificar la reserva és de 10 dies abans de l’activitat. A partir 
d’aquest moment, la variació permesa del nombre de participants serà de 10%. Si 
la reducció supera el 10% establert, es cobrarà l’excés. 

 

 El nº de compte al qual heu de realitzar l’ ingrés us el farem arribar un cop 
confirmada la inscripció. 

 
Posteriorment, s’ha d’enviar l’extracte de pagament  a la següent adreça 
electrònica: info@demanoenmano.net 
 

 Només es faran reemborsaments en cas de suspendre l’activitat per qüestions 
meteorològiques i no trobar una altre data alternativa per recuperar la jornada. 
 

 Recomanem que tramiteu una assegurança d’accidents per a cada participant. En 
cas contrari recordeu que heu d'aprovar la sortida pel consell escolar i que 
aquesta ha de constar dins del pla anual del centre. 
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