
PROJECTE NÚM. 13 Programa d'activitats esportives de les escoles al poliesportiu (fem. /
mas.)

OBJECTIU / CODI DIAGNOSI
Programa per la generació d’activitats esportives femenines a les 
escoles esportives / B1.3 del  Pla d'Acció ampliada al col·lectiu fe-
mení i masculí, i la B1.1 

ACCIÓ / NOM DEL PROJECTE
Programa d'activitats esportives de les escolesal poliesportiu 
(fem. / mas.) 

LIDERATGE / SERVEIS Àrea 7 / Servei d'Esports 

TÈCNIC/A RESPONSABLE Carles Sánchez 

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

El  Programa  d'activitats  esportives  de  les  escoles  contempla  el  desenvolupament  i  realització
d'escoles d'iniciació esportiva en el Poliesportiu de Ca N'Anglada mitjançant la realització d'activitats
del Programa de l'Esport Escolar.

L'execució de les activitats del Programa de l'esport Escolar la realitza, mitjançant conveni anual, el
Consell  Esportiu  del  Vallès  Occidental  Terrassa.  Ara.  dins  el  conveni  general,  contemplem  la
realització d'activitats esportives escolars al Poliesportiu de Ca N'Anglada. 

PERFILS Infants i joves, homes i dones SEC. CENSALS
Tots. 201, 202, 203, 204, 205, 
206, 208, 209 i 211 

PRESSUPOST
Pressupost  intern  dels  serveis  implicats.  Els  costos  específics  de  l'activitat
dependran de la temporalitat i les possibilitats reals de fer activitats.

ÀMBITS D’INCLUSIÓ en el que pretén incidir PUNT DE VISTA ESTRATÈGIC i/o ENFOCAMENT

Econòmic Pal·liatiu

Sociosanitari Preventiu

Laboral De capacitació

Formatiu X Comunitari 

Residencial Altres: grau de satisfacció

X   Relacional / Comunitari

  Altres: Informació

 

PROPOSTES GENERAL D’ACTUACIÓ 

Iniciar activitats escolars al poliesportiu de Ca n'Anglada,  si la situació ho permet, coincidint amb
l'inici del curs escolar 2021-22, a mitjans de setembre. 

INDICADOR PROCÉS INDICADOR D'IMPACTE

Nombre d'hores destinades setmanalment a 
l'esport escolar al poliesportiu 

Nombre de noves activitats esportives escolars
al poliesportiu  

DATA D'INICI 2021 DATA FINALITZACIÓ



DATA ACCIONS RESULTAT

2021
Inici activitats escolars al poliesportiu si la pandèmia ho 
permet. Curs escolar 2021/22 (setembre) Executat

2022
Desenvolupament normal del projecte al poliesportiu de 
Ca n'Anglada

Executat

2023 Continuació del projecte

OBSERVACIONS 

Aquest projecte dependrà del desenvolupament de la situació sanitària. 


