
ESPORT ESCOLAR CURS 2017-2018 

 

L’AMPA i l’Escola Cossetània vetlla per fomentar, organitzar i promocionar l’activitat esportiva 
en edat escolar.    L’esport practicat en edats primerenques afavoreix el desenvolupament físic 
dels infants, alhora que l’ús adequat de l’esport esdevé un generador de valors personals i 
socials. 

L’esport escolar possibilita el desenvolupament de molts valors i hàbits com treball en 
equip, autoconfiança, responsabilitat i esforç que han de ser prioritaris enfront de 
la competitivitat. 
A nivell físic, el fet que els nens/es facin exercici i que ho facin de forma regular i correcta evita 
malalties com l’obesitat.  A nivell psicològic, la pràctica d’exercici físic fomenta i reforça 
l’autoestima, millora la confiança en un mateix, ensenya a confiar en els altres, a entrenar les 
seves habilitats socials cada cop que es relaciona amb el grup esportiu, cosa que n’afavoreix la 
integració i el domini de la frustració quan es perd un partit. 

A nivell educatiu, l’esport és una font de transmissió de valors que s’aplicaran tant a l’esport 
com a la vida. L’esport ensenya a treballar en equip i a mostrar respecte als companys/es, a 
l’entrenador, als rivals, al públic, als àrbitres i a les normes i regles del joc.   Els infants aprenen 
a tolerar els errors dels companys, a pensar en els altres, a ser generosos, a fixar-se fites, a 
liderar, a responsabilitzar-se de les pròpies accions, a sentir i gestionar les emocions, a 
comprometre’s i a desenvolupar la cultura de l’esforç.  I tots aquests valors apresos al terreny 
de joc podran traslladar-los a l’escola, a l’estudi, als amics i a la família. 

Per tot això exposat, a l’Escola Cossetània us oferim l’Escola de Bàsquet CNBV i el U.A. 
Margatània de futbol perquè els nens/es puguin formar part d’equips esportius i participar en 
les lligues escolars comarcals. 

 

ESCOLA DE BÀSQUET CNBV-COSSETÀNIA 

Des de l’Escola de Bàsquet volem fer saber a tots que la filosofia del CNV es basa en el treball 

de valors, igualtat d’oportunitats, animar a la canalla a fer esport i salut i responsabilitzar-los del 

fet de formar part d’un equip de bàsquet, a tenir compromís i puntualitat. 

Les competicions escolars estan emmarcades dins del Consell Esportiu del Garraf, entitat 

d’interès públic, social i sense ànim de lucre que gestiona els partits.  El seu principal objectiu el 

foment, l’organització i la promoció de l’activitat esportiva en edat escolar dins del seu àmbit 

territorial que comprèn els municipis de Canyelles, Cubelles, Olivella, Sant Pere de Ribes, 

Sitges i Vilanova i la Geltrú. (http://cegarraf.cat/) 

Enguany l’Escola de bàsquet del Cossetània ja s’ha consolidat amb 4 equips: 

2 Pre-Benjamins (1r-2n), 1 Benjamí (3r-4t) i 1 aleví (5è-6è).  Es 

realitzen 2 entrenaments setmanals i partits dissabtes matí. El 

Benjamí i l’Aleví participen en la lliga escolar comarcal.  També 

s’han format dos equips de Pre-Benjamí que, voluntàriament juguen 

en un mini lliga amistosa conjuntament amb nens/es d’altres 

escoles. 



 

Donada la gran acceptació i rebuda que ha tingut l’entrada del bàsquet a la nostra escola i la 
gran quantitat de nens/es que hi participen s’ha decidit ampliar els dies d’entrenament per tal 
que l’activitat es pugui desenvolupar correctament, tenint en compte el fet de mantenir els 
mateixos dies pels usuaris/es actuals. 

Horaris 
1r-2n-5è: Dilluns i dijous 
3r-4t-6è: Dimecres i divendres 
 
Durada: De setembre a juny 
 
Cicle inicial (1r i 2n) 
Dos entrenaments setmanals d’una hora i mitja de 16:30 h a 18:15 h (els entrenadors recullen 
els nens/es a la sortida de classe a les 16:30 h i berenen junts  de 16:30 h a 16:45 h). 
Es tracta de jocs de bàsquet combinats amb jocs esportius. 
Preu:  120 eur/curs  
 
Cicle mitjà i superior (de 3r a 6è) 
Dos entrenaments setmanals d’una hora i mitja de 16:45 h a 18:15 h (els entrenadors recullen 
els nens/es a la sortida de classe a les 16:30 h i berenen junts  de 16:30 h a 16:45 h) i 
competició escolar de la lliga comarcal CEG els dissabtes al matí. 
El preu inclou la fitxa de competició, l’assegurança esportiva,  una samarreta d’escalfament, 
una bossa del club i una samarreta reversible (per les noves inscripcions).  Els equipaments de 
competició són del club i es cediran al nen/a cada any. 
Preu: 220 eur/curs (els socis de l’AMPA tenen descompte en el segon pagament) 
 
Lloc: Pista de bàsquet 
 
A principi de curs se us lliurarà la documentació per tal de fer les inscripcions.  També es 
realitzarà una reunió informativa per a tots aquells que hi estigueu interessats i portes obertes 
al setembre.   
  
 
També demanar-vos , ja que enguany ens hem trobat amb algun cas, que de cara al curs vinent 

aquells nens/es que tinguin falta d’interès, de ganes o de predisposició, no obligar-los a formar-
ne part per interessos particulars d’horaris.  Formar part d’un equip esportiu és un compromís 
amb d’altres i això repercuteix en la pràctica de l’esport de la resta de companys de l’equip.  La 
pràctica de l’esport ha de ser voluntària i al nen/a li ha de venir de gust. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
U.A.MARGATÀNIA 

 
L’any 2008 l’Associació de Pares i Mares de les escoles Margalló i 

Cossetània es van reunir per iniciar un projecte d’entitat esportiva 

escolar anomenat Margatània. 

Aquest projecte esportiu consta de dues línies bàsiques de treball: 

el futbol-7 (de gegants a sisè)  i el futbol sala (ex-alumnes 

actualment a l’ institut).  

Amb els anys, hem superat les expectatives i hem creat deu 

equips de 6 categories diferents: Iniciació, Pre-Benjamí, Benjamí, 

Aleví, Infantil i Cadet. En total 110 nenes i nens. 

Aquesta entitat és oberta als alumnes de 4 a 12 anys de les escoles Cossetània i Margalló,, així 

com als noies i nois ex-alumnes de 13 a 16 anys. No obstant això, també hi tenen cabuda nens 

i nenes d’altres centres educatius de Vilanova i la Geltrú. 

L’objectiu del Margatània no està orientat als resultats, sinó a la formació integral dels nens i 

nenes, tot fomentant la diversió mitjançant la pràctica de l’esport. Amb tot, també treballem en 

la formació de l’esportista en si, donem molta importància al treball en equip, al foment 

d’actituds i valors i sobretot el respecte en la pràctica de l’esport. 

Els entrenaments i els partits de futbol 7 com a local tenen lloc a l’escola Cossetània, ja que 

gaudeix d’unes instal·lacions més preparades per a l’entrenament. De totes formes, de cara als 

entrenaments de la temporada vinent és possible que alguna de les categories entreni a una 

ubicació per determinar si les instal·lacions de l’escola no estiguessin disponibles durant tota la 

setmana.  

Les competicions escolars estan emmarcades dins del Consell Esportiu del Garraf, entitat 

d’interès públic, social i sense ànim de lucre que gestiona els partits.  El seu principal objectiu el 

foment, l’organització i la promoció de l’activitat esportiva en edat escolar dins del seu àmbit 

territorial que comprèn els municipis de Canyelles, Cubelles, Olivella, Sant Pere de Ribes, 

Sitges i Vilanova i la Geltrú. (http://cegarraf.cat/) 

Al Margatània també oferim unes colònies de cap de setmana per fomentar la diversió amb un 

centre d’interès estratègicament allunyat de l’activitat habitual.  

Horaris 
Gegants (Iniciació) : Dimarts de 17:00 a 18:30h 
1er-2on (Pre-Benjamins): Dilluns  i Dijous de 17:00 a 18:30h 
3er-4rt (Benjamins): Dimarts i Dijous de 17:00 a 18:30h 
5è-6è (Alevins): Dimecres i Divendres de 17:00 a 18:30h 
 
Durada: De primera setmana d’ Octubre a última setmana de Juny 
 
Dos entrenaments setmanals d’una hora i mitja de 17:00 h a 18:30 h, els entrenadors esperen  
els nens/es al camp de futbol corresponent.  
 
Preu soci de l’AMPA: 256€ 
Preu no soci de l’AMPA: 226€ 
 
El preu inclou entrenaments, la fitxa de competició i l’assegurança esportiva. Els equipaments 
de competició són del AMPA i es cediran al nen/a cada any previ dipòsit de 25€.  

http://cegarraf.cat/


Lloc: Camps de Futbol de l’Escola Cossetània 
 
A principi de curs se us lliurarà la documentació per tal de fer les inscripcions.  També es 
realitzarà una reunió informativa per a tots aquells que hi estigueu interessats i portes obertes 
al setembre. 
 
Si algun nen vol provar l’activitat durant la última setmana de maig si us plau poseu-vos en 
contacte mitjançant margatania@gmail.com.  
 
Les places son limitades. Les places es donaran en ordre d’ arribada. 
 
 
Gràcies a tots !  Endavant amb l’esport escolar! 
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