
 

  

A l’atenció dels professors/es d’educació física i 
tècnics/ques municipals d’esports del Baix Llobregat   

Benvolguts/des companys/es, 

Us informen que el Consell Esportiu del Baix Llobregat organitza una jornada formativa 
d’esquí/snow per al professorat d’Educació Física i tècnics/ques municipals d’esports de la 
comarca, que es durà a terme els dies 26 i 27 de febrer de 2017 a l’Estació d'Esquí LA 
MASELLA i als bungalows del càmping Queixans (Fontanals de Cerdanya).  

Repetirem el format dels darrers anys, la idea és anar amb cotxes particulars el diumenge 26 
de febrer per arribar al càmping a les 18.30h (els que llogueu material passaríeu abans per 
Llívia a recollir el vostre material d’esquí/snow), fer la formació teòrica el mateix diumenge a la 
tarda, esquiar el dilluns (amb acompanyament de dos monitors de l'escola d'esquí de Llívia) i 
tornar desprès de dinar (a les 17h aproximadament). 

També podran fer la inscripció els acompanyants dels centres educatius i altres tècnics 
municipals interessats, però aquests no gaudiran de l’ajut econòmic del Consell Esportiu del 
Baix Llobregat.  

El termini d'inscripció finalitza el dimarts 21 de febrer a les 13 h. Abans d’aquesta data heu de 
fer arribar al Consell Esportiu del Baix Llobregat el full d’inscripció (adjunt al correu) amb totes 
les dades complertes, ja sigui per correu electrònic a paula@cebllob.cat o bé per fax al 93 632 
75 92. Seguidament, heu de fer el pagament corresponent segons el col·lectiu al qual 
pertanyeu (42€, 77€ ó 87€) al següent número de compte corrent del Consell Esportiu: 

Número de compte corrent IBAN: Grup BBVA ES 38  0182-0091-98-0200053714  
 

 

OPCIÓ 1 OPCIÓ 2 OPCIÓ 3 

PREUS 
Coordinadors/es PCEE 

Professorat d’EF i 
tècnics/ques municipals 

Acompanyants 

42 € 77 € 87 € 

  
(*El Consell Esportiu del Baix Llobregat subvenciona una part del cost de la formació per als 
coordinadors dels centres adherits al Pla Català d’Esport a l’Escola en el present curs 2016-17) 

Les inscripcions que arribin fora de termini formaran part d’una llista d’espera i estaran 
sotmeses a l’acceptació per part de l’organització en funció de la disponibilitat d’allotjament 
i/o a les baixes que es puguin anar produint. 

No es realitzarà cap abonament, un cop feta la inscripció i el corresponent pagament de la 
reserva de la plaça. 

Així mateix us informen que si no arribem a un mínim d’inscripcions no podrem portar a terme 
la jornada. 
 
També donem la possibilitat d’ampliar la inscripció a alguna d’aquestes opcions més: 
 

 OPCIÓ B: + 35€ 
Totes les condicions descrites anteriorment (opció A - estàndard) més el forfet, 
acompanyament de dos monitors per a tot el grup de l'escola d'esquí de Llívia i un dinar a 
pistes del diumenge 26 de febrer. 
Resum: 2 dies / 1 nit del 7 al 8 de febrer (diumenge – dilluns) i 2 dies d’esquí/snow 
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Cost: segons el col·lectiu corresponent (coordinadors PCEE, tècnics i professorat d’EF i/o 
acompanyants) més un suplement de 35€ 
  

 OPCIÓ C: + 70€ 
Totes les condicions descrites anteriorment (opció B) més l’allotjament del dissabte 25 de 
febrer, el forfait i un dinar a pistes el diumenge 26 de febrer. 
Resum: 2 dies/ 2 nits del 25 al 26 i del 26 al 27 de febrer (dissabte – dilluns) i 2 dies 
d’esquí/snow. 
Cost: segons el col·lectiu corresponent (coordinadors PCEE, tècnics i professorat d’EF i/o 
acompanyants) més un suplement de 70€ 
Novetat: aquesta opció i inclou el forfait per a fer esqui nocturn!  
  

 OPCIÓ D: + 100€ 
Totes les condicions descrites anteriorment (opció B) més el forfet, acompanyament de dos 
monitors per a tot el grup de l'escola d'esquí de Llívia i un dinar a pistes el dissabte 25 de 
febrer. 
Resum: 3 dies/ 2 nits del 25 al 26 i del 26 al 27 de febrer (dissabte – dilluns) i 3 dies 
d’esquí/snow. 
Cost: segons el col·lectiu corresponent (coordinadors PCEE, tècnics i professorat d’EF i/o 
acompanyants) més un suplement de 100€ 
Novetat: aquesta opció i inclou el forfait per a fer esqui nocturn! 
 
A més i per intentar arribar al màxim col·lectiu possible, s’ofereix l’alternativa de canviar 
l’esquí alpí o el snow per un recorregut amb raquetes, facilitant el material necessari i unes 
guies recomanades per a cada dia! 
 

Per a qualsevol consulta o aclariment estem a la vostra disposició. 

Us hi esperem!!! 

Salutacions cordials. 

 

 

 

 

 

Departament de Formació 
Consell Esportiu del Baix Llobregat 

Sant Feliu de Llobregat, 29 de desembre de 2016 


