València, 30 de agost de 2019

SR. DIRECTOR/ SRA. DIRECTORA:
La Conselleria d'Educació , Investigació , Cultura i Esport junt amb els responsables de la gestió del
trinquet Complex de Pilota Valenciana de Montcada i el Museu de la Pilota de Genovés, amb l'objecte de
difondre i acostar a l'alumnat d'Educació Primà ria i Secundà ria el coneixement i la prà ctica de l'esport de la
pilota valenciana, posen a disposició dels centres educatius les seues instal·lacions per poder visitar-les i
usar-les.
Al Complex de Pilota Valenciana de Montcada les possibilitats só n:
Impartició de classes d’educació física relacionades amb la pilota valenciana.
Competició intracentres/interescolars de pilota valenciana.
- Activitat cultural organitzada (es realitzarà els dimarts i dijous de 10h a 12h amb un mà xim de 30
alumnes per sessió . É s totalment gratuïta).
● Visita al recinte (grades, vestidor, etc.)
● Projecció d'un vídeo didàctic de la histò ria de la pilota i del trinquet.
● Torn de preguntes sobre la informació rebuda i presa de contacte amb el material de joc.
A continuació , prà ctica de pilota a la pista.
● Partides d’exhibició .
En qualsevol dels casos, caldrà emplenar l’Annex I i enviar-lo al correu electrònic dels responsables de
la gestió del complex: Pilotacoordinacio@gva.es
Al Museu de la Pilota, podran realitzar:
Visita guiada pel director del museu i prà ctica al trinquet de pilota grossa i trinquet municipal
d’escala i corda. La visita es du a terme en dos subgrups: mentre un subgrup fa la visita al museu, l’altre juga
amb el professorat del centre al trinquet municipal (activitat per a grups de 50). 1€ per persona.
Visita al museu i prà ctica al trinquet de pilota grossa i d’escala i corda. I posteriorment, realització
d’un taller de fabricació de pilotes i realització de la ruta de la pilota per les diferents escultures de la
població . 4 € per persona.
En qualsevol dels casos, caldrà emplenar l’Annex 2 i enviar-lo al correu electrònic del museu:
info@museudelapilota.es
Desitgem que aquestes propostes meresquen el seu interés i li preguem que transmeta aquesta
informació a tot el professorat, especialment al del departament d’Educació Física del centre, per tal que en
puga fer ú s en cas que ho considere oportú . Moltes grà cies.
Atentament,
Josep Miquel Moya Torres

Director General d’Esport
Conselleria d'Educació , Investigació , Cultura i Esport

ANNEX 1 – FORMULARI DE SOL·LICITUD DEL COMPLEX DE PILOTA VALENCIANA DE
MONTCADA

NOM DE L’ENTITAT SOL·LICITANT
DADES
Adreça

Telèfon

REPRESENTANT
Nom i cognoms

E-mail

DNI

CIF

Mòbil

ESPAI SOL·LICITAT
INSTAL·LACIONS DEL

COMPLEX DE PILOTA VALENCIANA DE MONTCADA

TIPUS D’ACTIVITAT
ÚS DEL TRINQUET PER A UNA CLASSE D’EDUCACIÓ FÍSICA O COMPETICIÓ INTERESCOLAR
VISITA CULTURAL AL TRINQUET AMB PROJECCIÓ DE VÍDEO i ASSISTÈNCIA A PARTIDA D’EXHIBICIÓ
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT A CELEBRAR

NOMBRE D’ASSISTENTS

DATA I HORARI DE CELEBRACIÓ

______________________________________

______________________________________________

Nom complet i signatura

De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, que va entrar en vigor el 25 de maig de
2018, relatiu a la Protecció de Dades de Caràcter Personal, se li informa del següent:
-Les dades personals arreplegades per mitjà d'aquesta sol·licitud seran tractades de forma confidencial.
-La finalitat del tractament és la recopilació de dades per informar sobre la programació d'activitats del museu en compliment dels requeriments
disposats en l'ordre ECD/2475/2015, de 19 de novembre.
-Es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant un correu a: Pilotacoordinacio@gva.es.
-El responsable del tractament de la informació és el Coordinador de Pilota Valenciana, Sebastià Giner (96 192 20 09)
Amb la signatura de la sol·licitud autoritze i done el meu consentiment exprés per a l'ús de les meues dades segons tot l'anteriorment exposat
i de forma confidencial amb les mesures de seguretat que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades.

SIGNATURA DEL SOL·LICITANT
SIGNAT: ………………………………………………………………………………………………...

ANNEX 2 – FORMULARI DE SOL·LICITUD DEL MUSEU DE
PILOTA-EL GENOVÉS

SOL·LICITUD DE VISITA AL MUSEU DE LA PILOTA - EL GENOVÉS
DATA SOL·LICITADA
DADES DEL CENTRE EDUCATIU
NOM DEL CENTRE:
ADREÇA:

…………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………......

CODI POSTAL:
LOCALITAT:
COMARCA:

……………………………………………………………………..

………………………………………………………………………....

……………………………………………………………………….....

TELÈFON:

…………………………………………………………………………....

CORREU

ELECTRÒNIC:

…………………………………………………………..........

DADES DE LA PERSONA QUE SOL·LICITA LA VISITA
COGNOMS:
NOM:

………………………………………………………………………......................

………………………………………………………………………………..................

RESPONSABILITAT QUE TÉ DINS DEL CENTRE:
TELÈFON DE CONTACTE:
CORREU ELECTRÒNIC:

……………………………............................

…………………………………………………...............................

………………………………………………………...........................

SIGNATURA DEL SOL·LICITANT
SIGNAT: ………………………………………………………………………………………………...

