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NORMATIVA DE POLISPORTIU EDUCACIÓ INFANTIL

Curs 2018-2019
CATEGORIES
Educació Infantil

Nascuts/des els anys 2013

EQUIPS
- Cada centre podrà inscriure els equips que vulgui.
- Cada equip estarà compost per un màxim de 12 jugadors/es.
- A l’acta del partit hi constarà la relació de jugadors/es que participaran al partit.
- Es podran fer tots els canvis que es vulguin en el moment que es donin interrupcions de joc.
- S’aplicarà el reglament establert dels Jocs Escolars de l’Anoia en cadascun dels esports.

UNIFORME DE JOC
- Tots/es els/les jugadors/es d’un equip portaran l’uniforme amb els mateixos colors.

FILOSOFIA
- Aquesta activitat és una TROBADA DE CENTRES EDUCATIUS. La trobada és una activitat educativa i
participativa i com a tal NO hi ha marcador ni resultats.
- Els/les pares/mares tenen un paper molt important i moltes tasques a fer en aquestes trobades:
ACOMPANYAR, ANIMAR i DONAR SUPORT AL/LA VOSTRE/A FILL/A EN TOT MOMENT, és a dir, gaudir de
la seva experiència. A més a més, també poden facilitar la tasca dels/les entrenadors/res i tutors/es de
joc. En cap cas serà important prendre notes dels/les punts dels fills/es ni dels resultats de l’equip.

ESPORTS
- Tots els equips participants realitzaran els esports següents: Jocs Tradicionals, Futbol Sala, Mazaball,
Minibàsquet, Minihandbol, Cros i Natació.

CALENDARI DE COMPETICIÓ
POLIS EDUCACIÓ INFANTIL
dates

Masculí

Femení / Mixt

17/11/2018

Natació

19/01/2019

Polisportiva 1

16/02/2019

Cros

16/03/2019

Polisportiva 2

25/05/2019

Jocs Tradicionals

INSCRIPCIONS
-Les inscripcions s’hauran de fer fins el 3 d’octubre mitjançant el programa de la web.
- Tots/es els/les jugadors/es hauran de tramitar la corresponent llicència esportiva (fitxa escolar).

CLÀUSULA FINAL
- Totes les Regles de Joc que no estiguin especificades en aquest recull es resoldran d’acord amb les
previsions del reglament de la Unió de Consells Esportius de Catalunya.

- Aquests reglaments s’aplicaran en aquelles competicions comarcals organitzades pel Consell Esportiu
de l’Anoia, en el programa dels JEEC.

