
I. GESTIÓ BORSA DE MONITORATGE ESPORTIU 

El Consell Esportiu del Bages disposa d'una àmplia borsa de monitoratge esportiu amb

l'objecte de cercar la millora qualitativa del personal tècnic esportiu que es dedica a

l'esport en edat escolar en compliment amb la Llei 3/2008, de 23 d'abril, de l'exercici de

professions de l'esport, per a poder garantir un servei de qualitat segons les demandes

de cada centre educatiu, AMPA's, ajuntaments o entitats esportives de la comarca del

Bages. 

Segons les necessitats de cada soŀlicitud de monitoratge esportiu es realitza un procés

de selecció tenint en compte els requeriments de cada oferta, lloc de treball i les

característiques de cada aspirant, per tal de poder cobrir i satisfer les necessitats del

demandant amb el màxim èxit possible.

El Consell Esportiu del Bages disposa de dues borses de treball diferenciades, una

d'elles és relacionada amb les activitats que es duen a terme durant el curs escolar

(activitats extraescolars, monitoratge de transport escolar...) i l'altre està destinada als

casals esportius en períodes vacacionals que es desenvolupen a la comarca.

Les dues borses estan operatives tot l'any i els aspirants es poden incorporar responent

un formulari publicat a la pàgina web del Consell Esportiu del Bages

(www.cebages.info).

CONTRACTACIÓ MONITORATGE

D'ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Consell Esportiu del Bages

SERVEI DE GESTIÓ DE MONITORATGE 
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II. MONITORATGE D'ACTIVITATS EXTRAESCOLARS ESPORTIVES 

El Consell Esportiu del Bages disposa d'un ampli ventall de monitoratge esportiu per a

la realització de diferents activitats esportives adaptades a les necessitats de cada

centre educatiu que en soŀliciti la contractació.

FUTBOL 7
Iniciació a l'esport a través de l'aprenentatge de les seves nocions bàsiques, les habilitats

tècniques i tàctiques i del treball en equip a través de l'educació en valors.

BÀSQUET
Iniciació de l'esport mitjançant circuits i jocs amb pilota per al desenvolupament de les

habilitats bàsiques i motrius de l'esport. També pretén aconseguir la cooperació i el

treball en equip i el respecte entre companys a través dels valors de l'esport.

MULTIESPORTS
Realització de diferents pràctiques esportives a través del joc on es treballen les

diferents habilitats bàsiques per aconseguir un bon desenvolupament motriu amb

l'objectiu de proporcionar una noció bàsica i enfocar-los a una pràctica esportiva

determinada. 

PATINATGE
Iniciació al patinatge a través dels jocs sobre patins, de la creació de petites

coreografies i de la realització de circuits enfocats al desenvolupament de l'equilibri i

les habilitats tècniques de l'esport.

HANDBOL
Iniciació a l’handbol mitjançant els jocs d’iniciació per al desenvolupament de les

habilitats determinades de l'esport i treballar en cooperació amb els companys i

companyes.

PSICODANCE
Activitat amb ritme on es treballa l'expressió corporal i el desenvolupament psicomotriu

a través de la creació de petites coreografies mitjançant el moviment i el ritme de la

música.

FUTBOL SALA
Iniciació a l'esport a través de l'aprenentatge de les seves nocions bàsiques del futbol

sala, les habilitats tècniques i tàctiques i de la cooperació entre companys a mitjançant

l'educació en valors.
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II. MONITORATGE D'ACTIVITATS EXTRAESCOLARS ESPORTIVES

TENNIS TAULA
Iniciació al tennis taula mitjançant jocs d'habilitat i jocs de desenvolupament motriu,

amb l'objectiu d'aprendre la tècnica i la tàctica de la pràctica de l'esport.

HIP-HOP
Iniciació i aproximació al ball urbà mitjançant la creació de petites coreografies amb

l'objectiu d'aconseguir una coordinació del mateix cos a través del ritme de la música.

PRE-ESPORTS
Pràctica de diferents esports individuals i coŀlectius amb adaptació de la normativa per

iniciar-se al món de l'esport i aprendre a través del joc les habilitats motius bàsiques i

els valors de l'esport.  

KÀRATE
Iniciació a l'art marcial a través de jocs i circuits per a l'aprenentatge de les seves

pròpies habilitats motrius i l'aprenentatge dels seus propis valors com el respecte. 

VOLEIBOL
Iniciació a l'esport mitjançant jocs amb pilota per tal d'adquirir les habilitats bàsiques

de l'esport i aprendre els valors de l'esport a través de la cooperació en equip. 

BÀDMINTON
Iniciació a l'esport mitjançant jocs i cirucuits amb l'objectiu d'aprendre les habilitats

bàsiques de l'esport. 

La metodologia utilitzada per totes les activitats és l'aprenentatge a través del joc i

l'adaptació dels continguts a les necessitats del grup i el seu ritme d'aprenentatge.

Totes les activitats són adaptades a les característiques de cada centre educatiu.



Degut a la situació sanitària actual marcada per la pandèmia del Covid19, el Consell

Esportiu del Bages ofereix a tots els centres educatius el format d'activitats

extraescolars exclusivament per a grups bombolla/classe seguint les indicacions del

PROCITAT, 

Per facilitar l'adaptació de les mesures de seguretat i d'higiène, considerem que la

realització d'una extraescolar adreçada al grup classe dins del mateix centre escolar pot

donar un valor afegit a la pràctica esportiva dels infants.

El Consell Esportiu del Bages treballa per promocionar i fomentar l'activitat física i

esportiva amb nens/es en edat escolar i és per això que es crea aquest servei de

monitoratge.

Pensem que aquesta proposta és la que s'ajusta més a la demanda real de les famílies i

pot crear nous vincles entre companys/es de classe que poden afavorir socialment a tot

el grup també a les aules.

MONITORATGE D'ACTIVITATS EXTRAESCOLARS ESPORTIVES PER A GRUPS BOMBOLLA

Consell Esportiu del Bages

El cost de l'activitat inclou la contractació del monitoratge, assegurança de

responsabilitat civil i d'accidents pel personal contractat i gestió de suplències.

El Consell Esportiu del Bages posa a disposició el servei de gestió d'assegurances

d'acord amb el decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol en els articles 62 i 23.3, tots els

participants, entrenadors i delegats han d'estar acollits als beneficis d'una assegurança

esportiva que inclogui, com a mínim, una cobertura que garanteixi les eventuals

indemnitzacions, responsabilitat civil adequada als riscos que comporti l'activitat i

assistència sanitària, sempre que l'esportista no acrediti tenir protegides les

contingències per mitjà d'una altra assegurança.

ADAPTACIÓ COVID-19



Per a més informació pots contactar a través del

correu electrònic serveis@cebages.info

Consell Esportiu del Bages

En coŀlaboració amb: 


