
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Què és? 
Programa que té com a finalitat facilitar la integració dels discapacitats en 
l'oferta esportiva a través d'actuacions dirigides al col·lectiu i de 
sensibilització a la resta de la societat i als agents esportius. 

 
2. A qui està dirigit? 

A nens/es i joves de la ciutat que tinguin una discapacitat física o 
intel·lectual i vulguin practicar esport. 
 

3. Activitats que es realitzen? 
 Fica’t a l’aigua                                       Ajuntament. Dept.Polítiques de Família 
Programa per fomentar la integració d’alumnes amb necessitats 
educatives especials al medi aquàtic d’escoles ordinàries de Cornellà,on 
se’ls facilita un tècnic de suport per a poder realitzar la sessió amb els 
alumnes de la seva mateixa classe.  
 Insercor                                                                   U.E. Cornellà – Escola AFA 
Programa per millorar la salut i la qualitat de vida, desenvolupant les 
habilitats motrius a traves del futbol. 
 Multiesport                                                                                       Escola AFA 
Programa per millorar la salut,  la qualitat de vida i les relacions socials, 
mitjançant l’activitat multiesportiva i el joc. 
 Multiesport per alumnes de EMEE Virolai           AMPA Virolai – Escola AFA 
Programa per millorar la salut i la qualitat de vida i facilitar una vivència 
corporal més autònoma dels alumnes de l’escola Virolai. 
 Pàdel                                 Club Pàdel Cornellà – Escola Afa – Federació de Tennis 
Programa per millorar la salut i la qualitat de vida, desenvolupant les 
habilitats motrius a traves del pàdel i tennis. 
 Bàsquet (joves i adults)                               Club Bàsquet Cornellà-Aprodico 
Programa per millorar la salut i la qualitat de vida dels joves i adults 
mitjançant la modalitat esportiva del bàsquet. 
 

 
4. Temporalització curs 2017/2018 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DSS. DG. 
Fica’t a l’Aigua 

 
Informació: Centre d’ensenyament o Departament Polítiques de Família.  
Horari: segons el centre d’ensenyament 
Instal·lació: Piscina Can Millars, Can Mercader, Pell i altres.  

 

 
Participació en 
Esdeveniments 
Esportius de la 

ciutat. 
 
 

(Cursa Popular, 
Cursa RCDE, 

Cloenda, trobades 
esportives...) 

Multiesport 
VIROLAI 

16:30-17:30 
 
 
Instal·lació: Espai 
Esportiu Sant Ildefons 

 
 
 

Multiesport 
17:30-19:00 
 
 
Instal·lació: Gimnàs 
Escola Torre Miranda 

 
 
 

Bàsquet 
19:00-20:00 

 
 
 

Instal·lació: Escola 
Torre Miranda 

 
 
 

Pàdel 
17:30-18:30 

 
 
Instal·lació: Centre 
Internacional de Tennis 
Cornellà 

 

Insercor 
19:30-21:00 
 
 
Instal·lació: Camp de 
Futbol Municipal 
Cornellà. 

  
 

5. Dades de contacte (inscripcions) 
Escola AFA 

Telèfon: 650506136 
Email: afa@unes.cat 

 
 
 
                      Ampa VIROLAI                        Club Pàdel Cornellà 
                      Telèfon: 93 3763159 / 93 4711774                                        Telèfon: 639 254 377 
                 Email: ampaemeevirolai@hotmail.com                                                            Email: clubpadelcornella@gmail.com 

  
 
 

 
Club Bàsquet Cornellà                                          U.E. Cornellà                           Centre Internacional de Tennis 
Telèfon: 934740282                                                        Telèfon: 648123600                        Telèfon: 935677500 
secretaria.basquetcornella@gmail.com                    Email: info@uecornella.cat   
 
 
 
     

 
 
 

Més informació: Adriana, Departament d’esports: 93 377 02 12 (1468) 
agonzalezb@aj-cornella.cat 


