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SESSIONS DE TAST I OLIMPÍADES 
Informació general 

Què són les sessions de tast?  

Les sessions de tast van adreçades a centres escolars (primària, secundària i 

batxillerat). Tenen una durada de 75 minuts amb breus nocions teòriques de 

l’esport escollit i iniciació a la pràctica.  

Un màxim de dos sessions de tast per grup classe i/o un màxim de 120 alumnes.  

Dates, horaris i esports a escollir pel centre.  

 

Què és una olimpíada? 

Diada esportiva de gran format on l’alumnat participa en diferents esports. 

Realitzades a la carta i adreçades a centres escolars (primària, secundària i 

batxillerat).  

A partir de tres sessions de tast per grup classe i/o més de 120 alumnes.   

El preu de l’olimpíada varia en funció dels espais i del número d’alumnes.  

Dates, horaris i esports a escollir pel centre.  

 

Preus 

Sessió de tast al pavelló i a la pista d’atletisme: 50€ 

Sessió de tast a la platja: 60€ 

Sessió de tast en anglès: 60€ 

Sessió de tast d’skate: 70€ 

Sessió de tast d’orientació: 70€ 

Sessió de tast de trampolí: 70€ 

Olimpíada: varia en funció dels espais i del número d’alumnes 
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Normativa general 

1. Les reserves de les sessions de tast i les olimpíades es fan a través del següent 

formulari: http://www.elconsell.cat/elconsell/ceeb/documents/reserva-tast-

olimpiades.html  

2. L’activitat no queda reservada fins que l’organització es posa en contacte amb 

vosaltres i us envia el pressupost de l’activitat.  

3. El pagament es pot fer abans del dia de l’activitat mitjançant una transferència 

bancària al número de compte ES45 0081 1738 01 0001001109 indicant 

en el concepte el número d’albarà i adjuntant una còpia del resguard de 

pagament a promocio@elconsell.cat. 

També es pot fer a les oficines del CEEB fins al mateix dia de l’activitat.  

4. Les reserves s’han de fer amb un mínim de 15 dies d’antelació. Així mateix no 

es podran fer canvis en els 15 dies previs a l’activitat.  

5. L’assegurança queda a càrrec de l’escola. Si no es disposa, s’haurà de 

sol·licitar l’assegurança esportiva del CEEB. Assumint el seu cost addicional 

per alumne/a. En cas contrari, no es podrà realitzar l’activitat.  

6. En cas de pluja l’organització té el dret de suspendre l’activitat 1 dia abans. 

En cas de suspendre l’activitat i no poder tancar una nova data el pagament 

es quedarà en dipòsit pel següent curs. 

7. En cas de reservar una olimpíada s’haurà d’enviar, prèviament a l’activitat, 

l’atorgació signada i el comprovant de pagament del cost de la instal·lació.  

8. En cas d’un mal ús del material esportiu l’entitat haurà de liquidar la quantitat 

econòmica que suposi retornar aquest material. 

9. Us recomanem que l’alumnat no porti objectes de valor. El CEEB no es fa 

responsable de les pèrdues materials.  

10. La inscripció al CEEB comporta el consentiment per a què el Consell de l'Esport 

Escolar de Barcelona (CEEB) pugui realitzar fotografies, reportatges gràfics i 

videogràfics, així com la seva emissió, de les activitats que organitza. 

D'aquesta manera, el participant cedeix el dret d'imatge per a què el Consell 

pugui gestionar-lo, sempre dins dels seus àmbits de comunicació, difusió i 

comercialització. 

 

http://www.elconsell.cat/elconsell/ceeb/documents/reserva-tast-olimpiades.html
http://www.elconsell.cat/elconsell/ceeb/documents/reserva-tast-olimpiades.html
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Oferta activitats i espais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               PAVELLÓ 

Tennis taula             Lacrosse               Slackline 

Bàdminton               Tchoukball            Hoquei           

Ultimate frisbee        Handbol                Toc-bol 

Korfbal                     Voleibol                Kinball          

Spiribol                    Tamborí                Futbol flag           

Datchball                  Tennis                  Trampolí 

Rugbi                       Goalball                 Ball  

 

Ioga 

 

     

         

 

 

PISTA D’ATLETISME/GESPA 

Atletisme                         Lacrosse 

Ultimate frisbee                Criquet 

Datchball                         Goalball 

Beisbol                            Tamborí 

Rugbi                               Futbol flag 

Ioga            Ball 

PLATJA MAR BELLA 

Bàdminton                        Tamborí 

Ultimate frisbee                 Handbol 

Datchball                          Voleibol 

Beisbol                             Futbol 

Rugbi                               Futbol flag  

Ioga 

 

 

SKATE PARK 
           

Skate 
 

PASSEIG MAR BELLA 

    Cursa d’orientació 

       Marxa Nòrdica 
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Mapa de la instal·lació i accessos 

 

 

Per a qualsevol dubte o aclariment podeu adreçar-vos a promocio@elconsell.cat 
o al telèfon 93 511 21 02. En cas d’urgència també ens trobareu al 663 707 722. 
 

 

 

 

ENTRADA 

 

ENTRADA 
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