
 

 

 

Jornada formativa:  

Beisbol 
Hores de durada 

2 hores  

Dates  

06/02/2020 

Horari 

De 16h a 18h 

Lloc de realització 

Institut Camps Blancs 
Av Aragó 40 
08830 Sant Boi de Llobregat 

Places 

Mínimes   8 
Màximes  35 

Cost: 

Gratuït  

Data límit d’inscripció:  

Dimarts 4 de febrer 

 

A L’ATENCIÓ DELS COORDINADORS/ES DEL PCEE 

Benvolguts/des companys/es, 

Iniciem nou curs escolar i un dels nostres objectius és continuar amb l’oferta formativa adreçada als 
alumnes de secundària dels centres educatius de la comarca del Baix Llobregat. Per aquest segon trimestre 
proposem una: 

 

 Jornada formativa de BEISBOL, el dijous 6 de febrer de 16h a 18h a l’Institut Camps Blancs 
(Avinguda Aragó, 40) de Sant Boi de Llobregat. 

 

Ens trobarem a les 16.00h i un cop allà començarà la jornada de 
formació teòrico-pràctica amb una durada de dues hores, finalitzant al 
voltant de les 18.00h.  

Podeu obtenir més informació sobre la jornada a la nostra pàgina web 
www.cebllob.cat, on heu de realitzar la inscripció on-line abans del 
dimarts 4 de febrer. 

Com sabeu i amb l’objectiu d’intentar diversificar la nostra oferta 
formativa i que arribi al màxim nombre de centres del Baix Llobregat, 
hem de limitar les places a un màxim de 5 alumnes (des de 1r d’ESO 
fins a Batxillerats) per cadascun dels centres interessats en apuntar-
s’hi. A més, és important recalcar la importància en el compromís dels 
vostres alumnes per assistir-hi, doncs l’absència no justificada 
impossibilitarà l’opció per a inscriure’s a les següents jornades.  

No dubteu ens apuntar als vostres alumnes el més aviat possible!! 

 

 

 

 

Per qualsevol aclariment o pregunta més 
concreta, contacteu amb nosaltres al Consell 
Esportiu del Baix Llobregat. 

Esperant que aquesta primera jornada sigui 
interessant pels vostres alumnes, aprofitem 
l’ocasió per fer-vos una cordial salutació. 

Atentament, 

 
Departament de Formació 

Consell Esportiu del Baix Llobregat 
Sant Feliu de Llobregat, 29 de gener de 2020 

https://goo.gl/maps/XSBLBaFbKTdrmoWMA
https://goo.gl/maps/XSBLBaFbKTdrmoWMA
https://goo.gl/maps/XSBLBaFbKTdrmoWMA
http://www.cebllob.cat/

