
El Consell Esportiu del Bages, amb el suport de                     
l’Ajuntament de Manresa, la Diputació de Barcelona           
i diferents Federacions Esportives Catalanes, seguirà oferint         
plans de promoció als  centres educatius. 
Aquests es concreten en l’aportació de recursos materials i 
suport tècnic necessaris per poder desenvolupar un crèdit 
variable a secundària i una unitat de programació o jornades 
puntuals d’un esport concret a 
primària. 

     
OBJECTIUS                                                                          

- Donar facilitats als centres d’ensenyament per                   
tal que els seus alumnes puguin gaudir d’una                              

   nova activitat dins les hores lectives d’Educació           
      Física.  
 
      -Despertar l’interès dels alumnes per l’esport objecte  
      del pla de promoció i facilitar la continuïtat de la seva  
      pràctica en horari extraescolar.                                              

 
ESPORTS DISPONIBLES 

       
- Bàdminton  -   Handbol 
- Beisbol   -   Hoquei 
- Bitlles Catalanes  -   Korfbal 
- Escacs   -   Tennis 
- Esgrima   -   Voleibol 
- Lacrosse   -   Cricket 
- Paracaigudes  -   Slack lines 
- Tir amb arc  
 
 
Consulteu el material que formen cadascun dels packs 
trucant a les nostres oficines. 
 
 
 
 
 

 
 
   PREU PACK ESPORTIU  

 
El preu del pack esportiu per trimestre 
és de 10,00 € que s’hauran de fer 
efectius abans de la recollida del 
material. 
Tots els packs s’hauran de retornar en 
perfecte estat, fent-se responsables de 
la reparació/reposició en cas necessari. 
 
LLIURAMENT I RECOLLIDA 
El lliurament del material, un cop 
realitzat el pagament al principi del 
trimestre i confirmada la disponibilitat, i 
el retorn es realitzarà a les oficines del 
Consell Esportiu del Bages. 
 
Les dates de retorn seran les següents: 
 
-1er Trimestre:   14-15 de desembre. 
-2on Trimestre:  1-5 d’abril. 
-3er Trimestre:  15-16 de juny. 
 
PETICIÓ DELS PLANS DE 
PROMOCIÓ  
1-Omple la sol·licitud 
2-Porta-la o envia-la per correu 
electrònic a l’adreça: ceb@ccbages.cat 
3-Espera la confirmació del pack 
4-Fes el pagament al compte de BBVA: 
   ES25-0182-3498-0602-08023205 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nom i cognoms:  
 

Centre Educatiu:  
 
Adreça:  
 
Població:                         CP: 
 
Tlf centre:            Fax centre:  
 
a/e centre:   
 
a/e personal:  
 
Telèfon personal:  
 
Pack sol·licitat:  
 
Trimestre:             Total a pagar:  
 
*Nombre de cursos al que va destinat el pack:  
*Nombre d’alumnes al que va destinat el pack:   
 
Signatura i segell del centre: 
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a/e: ceb@ccbages.cat  
www.cebages.info  
 

PLANS DE PROMOCIÓ ESPORTIVA                                    SOL.LICITUD PLANS PROMOCIÓ 
CONSELL ESPORTIU DEL BAGES                                           CURS 2018 - 2019 

  CONSELL ESPORTIU DEL BAGES 


