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Atletisme.

Tu tries les modalitats
en pista
que més t’agradin i el
CEEB et
facilita el material, els
tècnics i
la pista de La Mar Bella.
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Ultimate Frisbee.

El millor club d’Ultimate de
Barcelona posa a la vostra
disposició els seus tècnics per a
que gaudiu d’aquest esport amb
els vostres alumnes, des dels
EEUU arriba l’Ultimate Frisbee !

Korfbal.

La Federació Catalana i el CEEB
s’uneixen per a què, un dels
esports que ha convertit
Catalunya en un referent, arribi
a les vostres escoles. Un esport
mixte i apte per a molts nivells.

Spiribol.
L’esport de
moda a la ci
utat forma
també part
de la nostra
oferta de
sessions de
tast. Un esp
ort que
permet juga
r a totes les
edats.
Esgrima.

El CEEB posa a la vostra
disposició tècnics federats i
material per poder realitzar
sessions d’esgrima, un esport
tradicional, noble i molt
complet.

Bàdminton.

Una activitat es
portiva amb un
a
gran tradició a
Catalunya. Inte
ns
i ràpid. El Bàdm
inton torna a
la
que va ser la
seva casa dura
nt
dels JJ.OO ‘92.

Shoot Ball.
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Beisbol.

Un altre esport que est
à tenint
tirada mediàtica, tècnic
s campions
d’Europa i jugadors pro
fessionals
i internacionals us espere
n a La
Mar Bella amb ganes de
batejar !

Touch Rugbi.

Entre els nostres esports més
sol·licitats al Consell no para de
créixer la demanda d’escoles i
instituts que volen practicar touch
rugby, vols saber per què?

.
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Críquet.

Per a tots aquells
que volen
entendre i tastar
una modalitat
esportiva que en
s ha arribat de
molts dels nouvin
guts a casa
nostra. Noves ex
periències !

. . . per a tots els paladars!

Les Sessions de Tast
van adreçades a centres escolars
(primària, secundària o batxillerat).
Tenen una durada d’uns 75 minuts,
amb breus nocions teòriques
de l’esport escollit
i iniciació a la pràctica.

Sessions
de Tast

Protocol de reserva
1.- Trucar al CEEB i escollir:
· Data (dilluns a divendres)
· Horari (de 9.30 h a 14 h.)
· Modalitat
(escollir o plantejar noves opcions)

· Nombre d’Alumnes
· Edat
2.- El CEEB es posa en contacte per
confirmar disponibilitat.
3.- Fes Ingrés inscripció.
(Límit una setmana abans dia activitat)

0081-1738-01-0001001109
4.- Enviar resguard d’ingrés inscripció a:
promo@elconsell.cat
5.- El pagament es pot realitzar també en mà
el mateix dia de l’activitat.
6.- El dia de l’activitat, el centre tindrà
a la seva disposició l’espai, el material,
els monitors i els vestidors necessaris.

CEM La Mar Bella
promo@elconsell.cat
93 219 32 16

Tarifes
Activitat
Pavelló
Platja

Consell de l’Esport Escolar de Barcelona
Av. Litoral, 86/96. Barcelona 08005
www.elconsell.cat

Preu Grup
30 € activitat
40 € activitat

El preu inclou monitoratge, material, espai
i vestidors per a tots els participants

