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SHOOTBALL 2009-2010 

 

UN ANY MÉS... 

PROMOCIONEM EL SHOOT-BALL 
 
UNA ALTERNATIVA ALS ESPORTS TRADICIONALS !! 

 
 
 
El SHOOT-BALL és un esport amb unes consideracions i característiques que no et deixarà indiferent.  
Un oportunitat per mantenir al jovent més integrat a la societat a través de l’esport. 
 
Aquest curs està destinant a tots/es les que vulguin estar molt a prop dels joves, i que tinguin 
inquietuds d’educadors/es, monitors/es en l’àmbit esportiu. 
 
El Consell de l’Esport Escolar de Barcelona (CEEB) i l’Associació Esportiva Shoot-ball Barcelona (AESB), 
s’han posat d’acord per treballar per aquest esport a la Ciutat de Barcelona. Fruit d’aquest acord, 
estem preparats per oferir-vos: 
 

• Préstec gratuït de material i Unitats didàctiques 
 
• Supervisió Tècnica (AESB) 

 
• Tres trobades esportives en dissabtes al matí (una per trimestre) 

 
• Una trobada específica per Instituts que s’efectuarà entre setmana 

 
• I, a més, estem preparant un curs especialment adreçat per als professors/es, 

Llicenciats en Educació Física i Mestres d’Educació Física de 15 hores. 
 

Pàgina oficial de Shoot-ball www.shoot-ball.com 
Consell de l’Esport Escolar de Barcelona www.elconsell.cat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.shoot-ball.com/
http://www.elconsell.cat/
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PRÉSTEC GRATUÏT DE MATERIAL I UNITATS DIDÀCTIQUES 
 
Les dues Associacions disposarem de pacs de material i d’Unitats didàctiques per a fer-vos la feina 
més fàcil, tant de préstec (CEEB) com de venda (AESB)  
 
SUPERVISIÓ TÈCNICA (AESB) 
 
A part d’assistència de monitors preparats, en jornades puntuals a demanda vostra, podreu demanar 
l’assessorament tècnic al Sr. Joaquim Benítez en el telèfon 680186378 o per correu electrònic: 
joaquim_benitez@hotmail.com.  
 
 
TROBADES ESPORTIVES (UNA PER TRIMESTRE) 
 
El CEEB i l’AESB organitzaran 3 trobades esportives en horari extraescolar i 1 d’IES entre setmana els 
següents dies: 
 

1. 12 de Desembre de 9-13h. Al Polisportiu de l’Espanya Industrial (C. Muntades, 17) 
2. 24 de Febrer de 15,30-19h. NOVA TROBADA INSTITUTS CE La Marbella (Av. Litoral 

Mar.) 
3. 13 de Març de 9-13h. Maristes Sant Les Corts (C. Comptes de Bell-lloc,149) 
4. 15 de Maig de 9-13h. Jornada Final al Polisportiu de l’Espanya Industrial  (C. 

Muntades, 17) 
 
Les tres proves de cap de setmana configuraran el 3er torneig de Catalunya de Shoot-ball. 
La prova entre setmana no comptarà pel torneig de Catalunya de Shootball. 
 
INSCRIPCIONS 

 Obert a totes les categories.  
 Els equips han d’estar formats entre 12 i 14 jugadors/es. Poden ser mixtes.  
 Els fulls d’inscripcions es poden recollir al CEEB o bé es poden descarregar de la web. 
 El termini d’inscripció finalitzarà el dilluns anterior a l’activitat.  
 La quota d’inscripció és de 15€ per equip.  
 Es pot pagar en efectiu o a través de transferència bancària. En aquest cas cal adjuntar el 

comprovant on figuri la trobada i el nom de l’equip. (Nº CTE: 2100-3013-22-2200479495) 
 
A part, el CEEB i l’AESB col·laboraran en qualsevol trobada que organitzeu entre centres, tant en 
horari lectiu com extraescolar. Podeu demanar informació de la competició en el següent correu 
electrònic: esportequip@elconsell.cat. 
 
 
CURS ADREÇAT A MESTRES I PROFESSORS D’EDUCACIÓ FÍSICA  
 
Durant el tercer trimestre, hem preparat un curs especialment adreçat als professors/es, Llicenciats en 
Educació Física i Mestres d’Educació Física de 5 hores de durada. Trobareu més informació a la 
plana web. 
 
 
 

US HI ESPEREM!!!! 
 
 

mailto:joaquim_benitez@hotmail.com

