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69 JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE L’ANOIA 

CONSIDERACIONS GENERALS  
ADAPTACIÓ COVID – ESBORRANY  

Curs 2020-2021 
 
 
1. CONSIDERACIONS GENERALS DELS JOCS ESCOLARS – COVID 
 

La competició dels Jocs Esportius Escolars de l’Anoia del curs 2020-2021 seguirà totes les mesures de 

seguretat i higiene dictades pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i el PROCICAT. 

 

DATES: 

 - Termini d’inscripció d’equips als Jocs:  dimecres 7 d’octubre 

 - Reunió de Presentació dels Jocs:   dijous 8 d’octubre 

 - Inici de Jocs:    dissabte  24 d’octubre 

 - Finals Comarcals/Territorials/Nacionals pendent situació COVID 

 

INSTAL·LACIONS ESPORTIVES: 

- Cada centre educatiu / entitat / club que participi als Jocs Esportius Escolars de l’Anoia haurà 

de facilitar el protocol COVID de la seva instal·lació esportiva. Posteriorment amb tota aquesta 

informació, el Consell Esportiu de l’Anoia elaborarà el protocol COVID per a la competició dels 

Jocs Esportius Escolars de l’Anoia. 

- Els equips tindran l’obligació de jugar els partits com a locals a la seva instal·lació. D’aquesta 

manera evitarem aglomeracions en instal·lacions en concret.  

 - Els equips que no puguin utilitzar la seva instal·lació s’ubicarien en una altra. 

 

HORARIS DE PARTITS: 

- Per tal de garantir el mínim contacte entre els equips participants, es modifiquen els horaris 

de joc. Aquests seran: 9:00h, 10:30h, 12:00h i 13:30h. No es permetrà jugar en un altre horari 

que no sigui aquest. 

 

ESPORTS INDIVIDUALS: 

 -Pendent d’elaboració de propostes. Dependrà de l’evolució de la COVID. 
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SEMINARIS EN LÍNIA: 

 -1r seminari: “La importància de practicar Esport Escolar”.   17.09.2020 a les 19:00h. 

-2n seminari: “Beneficis de la pràctica Polisportiva”.  24.09.2020 a les 19:00h.   

(en cas d’aprovar-se, es desenvoluparia el contingut). 
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2. CONSIDERACIONS ESPECÍFIQUES DELS JOCS ESCOLARS – COVID 
 

2.1.POLISPORTIU: EDUCACIÓ INFANTIL I PREBENJAMÍ 

La competicions de polisportiu d’educació infantil i prebenjamí es veuran afectades i modificades per la 

situació de la COVID-19.  

 

2.1.1. POLISPORTIU EDUCACIÓ INFANTIL: 

- Fragmentarem els equips ens dos grups estables. Aquests es realitzaran depenent dels equips 

inscrits. 

- Cada jornada es dividirà en dos caps de setmana diferents. 

- Cros: activitat específica. Inscripció prèvia (pendent de desenvolupar). 

  
EDUCACIÓ INFANTIL 

Dates 
 

Masculí  Femení/Mixt 

28/11/2020 
 

Futbol sala   

05/12/2020 
 

  Futbol sala 

09/01/2021 
 

Minihandbol   

16/01/2021 
 

  Minihandbol 

06/02/2021 
 

Minibàsquet   

13/02/2021 
 

  Minibàsquet 

06/03/2021   Mazaball   

13/03/2021 
 

  Mazaball 

10/04/2021 
 

Cros   

17/04/2021 
 

  Cros 

15/05/2021 
 

Jocs tradicionals   

22/05/2021 
 

  Jocs tradicionals 
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2.1.2 POLISPORTIU PREBENJAMÍ: 

- Fragmentarem els equips ens tres grups estables. Aquests es realitzaran depenent dels equips 

inscrits. 

- Cada jornada es dividirà en tres caps de setmana diferents. 

- Miniatletisme: inscripció prèvia (pendent de desenvolupar). 

- Valorar la possibilitat de canviar el Mazaball pel Cros. 

  
PREBENJAMÍ 

dates 
 

Masculí 1r Masculí 1r-2n ; 2n  Femení/Mixt 

31/10/2020 
 

Minibàsquet     

07/11/2020 
 

  Minibàsquet   

14/11/2020 
 

    Minihandbol 

21/11/2020 
 

Futbol sala     

28/11/2020 
 

  Futbol sala   

05/12/2020 
 

    Minibàsquet 

12/12/2020 
 

Minihandbol     

19/12/2020 
 

  Minihandbol   

09/01/2021 
 

    Futbol sala 

16/01/2021 
 

Minibàsquet     

23/01/2021 
 

  Minibàsquet   

30/01/2021 
 

    Minihandbol 

06/02/2021 
 

Mazaball     

13/02/2021 
 

  Mazaball   

20/02/2021 
 

    Mazaball 

27/02/2021 
 

Futbol sala     

06/03/2021     Futbol sala   

13/03/2021 
 

    Minibàsquet 

20/03/2021 
 

Minihandbol     

27/03/2021 
 

  Minihandbol   

10/04/2021 
 

    Futbol sala 

17/04/2021 
 

Miniatletisme     

24/04/2021 
 

  Miniatletisme   

08/05/2021 
 

    Miniatletisme 

15/05/2021 
 

HB i FB sorra     

22/05/2021 
 

  HB i FB sorra   

29-30/05/2021 
 

    HB i FB sorra 
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2.2.POLISPORTIU: BENJAMÍ I ALEVÍ  

La competicions de polisportiu benjamí i aleví es veuran afectades i modificades per la situació de la 

COVID-19. Per aquesta raó es planteja la competició en dos formats: 

2.2.1. Competició setmanal 

2.2.2. Competició quinzenal 

 

2.2.1.1. POLISPORTIU BENJAMÍ AMB COMPETICIÓ SETMANAL: 

- Cros: activitat específica. Inscripció prèvia (pendent de desenvolupar). 

- Natació i curses d’orientació: inscripció prèvia (pendent de desenvolupar). 

- Cloenda: no concentració sinó diversificar-la en diferents espais per grups. 

  
BENJAMÍ 

Dates 
 

Masculí / Mixt Femení 

31/10/2020 
 

Minibàsquet Minihandbol 

07/11/2020 
 

Minibàsquet Minihandbol 

14/11/2020 
 

Minibàsquet Minihandbol 

21/11/2020 
 

Ajornats 

28/11/2020 
 

Minibàsquet Minihandbol 

05/12/2020 
 

Natació 

12/12/2020 
 

Futbol sala Minibàsquet 

19/12/2020 
 

Ajornats 

09/01/2021 
 

Ajornats 

16/01/2021 
 

Futbol sala Minibàsquet 

23/01/2021 
 

Futbol sala Minibàsquet 

30/01/2021 
 

Futbol sala Minibàsquet 

06/02/2021 
 

Cros 

13/02/2021 
 

Minihandbol Futbol sala 

20/02/2021 
 

Proves atletisme 

27/02/2021 
 

Ajornats 

06/03/2021   Relleus atletisme 

13/03/2021 
 

Minihandbol Futbol sala 

20/03/2021 
 

Curses orientació 

27/03/2021 
 

Minihandbol Futbol sala 

10/04/2021 
 

Minihandbol Futbol sala 

17/04/2021 
 

Ajornats 

24/04/2021 
 

CLOENDA 

15/05/2021 
 

FINALS TERRITORIALS* 

22/05/2021 
 

FINALS TERRITORIALS* 

29-30/05/2021 
 

FINALS NACIONALS INDIVIDUALS* 

05-06/06/2021 
 

FINALS NACIONALS ASSOCIACIÓ* 

 
*pendent de confirmar si s’organitzaran o no aquest curs i si es celebren en aquestes dates. 
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2.2.1.2. POLISPORTIU ALEVÍ AMB COMPETICIÓ SETMANAL:  

-  Cros: activitat específica. Inscripció prèvia (pendent de desenvolupar). 

- Natació i curses d’orientació: inscripció prèvia (pendent de desenvolupar). 

- Cloenda: no concentració sinó diversificar-la en diferents espais per grups. 

  
ALEVÍ 

Dates 
 

Masculí / Mixt Femení 

24/10/2020 
 

Futbol sala Minihandbol 

31/10/2020 
 

Futbol sala Minihandbol 

07/11/2020 
 

Futbol sala Minihandbol 

14/11/2020 
 

Futbol sala Minihandbol 

21/11/2020 
 

Ajornats 

28/11/2020 
 

Minihandbol Minibàsquet 

05/12/2020 
 

Minihandbol Minibàsquet 

12/12/2020 
 

Natació 

19/12/2020 
 

Ajornats 

09/01/2021 
 

Ajornats 

16/01/2021 
 

Minihandbol Minibàsquet 

23/01/2021 
 

Minihandbol Minibàsquet 

30/01/2021 
 

Cros 

06/02/2021 
 

Minibàsquet Futbol sala 

13/02/2021 
 

Proves Atletisme 

20/02/2021 
 

Ajornats 

27/02/2021 
 

Minibàsquet Futbol sala 

06/03/2021   Relleus Atletisme 

13/03/2021 
 

Curses Orientació 

20/03/2021 
 

Vòlei 

27/03/2021 
 

Minibàsquet Futbol sala 

10/04/2021 
 

Ajornats 

17/04/2021 
 

Minibàsquet Futbol sala 

24/04/2021 
 

Ajornats 

08/05/2021 
 

CLOENDA 

15/05/2021 
 

FINALS TERRITORIALS*  

22/05/2021 
 

FINALS TERRITORIALS* 

29-30/05/2021 
 

FINALS NACIONALS INDIVIDUALS* 

05-06/06/2021 
 

FINALS NACIONALS ASSOCIACIÓ* 

 

*pendent de confirmar si s’organitzaran o no aquest curs i si es celebren en aquestes dates. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    7 
 

 

 

 

 

 

2.2.2.1. POLISPORTIU BENJAMÍ AMB COMPETICIÓ QUINZENAL: 

- Jornades i esports que es deixen de fer: esport convidat i cloenda. 

- Atletisme: Compactem les dues jornades en una (pendent de desenvolupar). 

- Cros: activitat específica. Inscripció prèvia (pendent de desenvolupar). 

- Natació: Inscripció prèvia (pendent de desenvolupar). 

- En cas que es programin les Finals Territorials i Nacionals: es tindria en compte la classificació 

després de la jornada del 10/04. Durant la setmana posterior es podrien celebrar els partits 

ajornats. La classificació a data 19 d’abril serà la definitiva per a classificar els equips per a les 

Finals Supracomarcals. 

- Entrega de medalles: 05/06/21 . Després de la disputa dels partits corresponents. 

  
BENJAMÍ 

Dates 
 

Masculí / Mixt Femení 

31/10/2020 
 

Minibàsquet Minihandbol 

14/11/2020 
 

Minibàsquet Minihandbol 

28/11/2020 
 

Minibàsquet Minihandbol 

12/12/2020 
 

Natació 

09/01/2021 
 

Minibàsquet Minihandbol 

23/01/2021 
 

Futbol sala Minibàsquet 

06/02/2021 
 

Futbol sala Minibàsquet 

20/02/2021 
 

Futbol sala Minibàsquet 

06/03/2021   Futbol sala Minibàsquet 

20/03/2021 
 

Cros 

10/04/2021 
 

Atletisme 

24/04/2021 
 

Minihandbol Futbol sala 

15/05/2021 
 

Minihandbol Futbol sala 

15-16/05/2021 
 

FINALS TERRITORIALS* 

22/05/2021 
 

FINALS TERRITORIALS* 

29/05/2021 
 

Minihandbol Futbol sala 

29-30/05/2021 
 

FINALS NACIONALS INDIVIDUALS* 

05/06/2021 
 

Minihandbol Futbol sala 

05-06/06/2021 
 

FINALS NACIONALS ASSOCIACIÓ* 

 
*pendent de confirmar si s’organitzaran o no aquest curs i si es celebren en aquestes dates. 
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2.2.2.2. POLISPORTIU ALEVÍ AMB COMPETICIÓ QUINZENAL: 

- Jornades i esports que es deixen de fer: vòlei, esport convidat i cloenda.  

- Atletisme: Compactem les dues jornades en una (pendent de desenvolupar). 

- Cros: activitat específica. Inscripció prèvia (pendent de desenvolupar). 

- Natació: Inscripció prèvia (pendent de desenvolupar). 

- En cas que es programin les Finals Territorials i Nacionals: es tindria en compte la classificació 

després de la jornada del 17/04. Durant la setmana posterior es podrien celebrar els partits 

ajornats. La classificació a data 26 d’abril serà la definitiva per a classificar els equips per a les 

Finals Supracomarcals. 

- Entrega de medalles: 05/06/21 . Després de la disputa dels partits corresponents. 

  
ALEVÍ 

dates 
 

Masculí / Mixt Femení 

24/10/2020 
 

Futbol sala Minihandbol 

07/11/2020 
 

Futbol sala Minihandbol 

21/11/2020 
 

Futbol sala Minihandbol 

05/12/2020 
 

Futbol sala Minihandbol 

19/12/2020 
 

Natació 

16/01/2021 
 

Minihandbol Minibàsquet 

30/01/2021 
 

Minihandbol Minibàsquet 

13/02/2021 
 

Minihandbol Minibàsquet 

27/02/2021 
 

Minihandbol Minibàsquet 

13/03/2021 
 

Cros 

27/03/2021 
 

Atletisme 

17/04/2021 
 

Minibàsquet Futbol sala 

08/05/2021 
 

Minibàsquet Futbol sala 

15/05/2021 
 

FINALS TERRITORIALS* 

22/05/2021 
 

Minibàsquet Futbol sala 

22-23/05/2021 
 

FINALS TERRITORIALS* 

29-30/05/2021 
 

FINALS NACIONALS INDIVIDUALS* 

05/06/2021 
 

Minibàsquet Futbol sala 

05-06/06/2021 
 

FINALS NACIONALS ASSOCIACIÓ* 

 

*pendent de confirmar si s’organitzaran o no aquest curs i si es celebren en aquestes dates. 
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2.3.ESPORTS D’ASSOCIACIÓ 

La competicions de polisportiu benjamí i aleví es veuran afectades i modificades per la situació de la 

COVID-19. Per aquesta raó es planteja la competició en dos formats: 

2.3.1. Competició setmanal  

2.3.2. Competició quinzenal  

 

2.3.1. ESPORTS D’ASSOCIACIÓ AMB COMPETICIÓ SETMANAL: 

- Inici de competició de totes les competicions: 24.10.2020 (Anoia). 

- Pendents de saber a quins Consells haurien d’anar a jugar els equips d’handbol i voleibol. 

- Finals Comarcals: no concentració sinó diversificar-la en diferents espais depenent de la 

categoria. 

- Finals Comarcals Bàsquet – Voleibol – Handbol: 24.04.2021 

- Finals Comarcals Futbol Sala: 08.05.2021 

- *Finals Territorials: 15/22.05.2021 

- *Finals Nacionals: 05/06.06.2021 

*pendent de confirmar si s’organitzaran o no aquest curs i si es celebren en aquestes dates. 
 

 

2.3.2. ESPORTS D’ASSOCIACIÓ AMB COMPETICIÓ QUINZENAL: 

- Desapareixen les Finals Comarcals. 

- FUTBOL SALA: En cas que es programin les Finals Territorials i Nacionals: es tindria en compte la 

classificació després de la jornada del 17/04. Durant la setmana posterior es podrien celebrar 

els partits ajornats. La classificació a data 26 d’abril serà la definitiva per a classificar els equips 

per a les Finals Supracomarcals. 

- Entrega de medalles: 22/05/21 . Després de la disputa dels partits corresponents. 

- BÀSQUET – HANDBOL – VOLEIBOL: En cas que es programin les Finals Territorials i Nacionals: es 

tindria en compte la classificació després de la jornada del 10/04. Durant la setmana posterior 

es podrien celebrar els partits ajornats. La classificació a data 19 d’abril serà la definitiva per a 

classificar els equips per a les Finals Supracomarcals. 

- Pendents de saber a quins Consells haurien d’anar a jugar els equips d’handbol i voleibol. 

- Entrega de medalles: 29/05/21 . Després de la disputa dels partits corresponents.  

-  
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dates 
 

ESPORTS 

24/10/2020 
 

Futbol sala 

31/10/2020 
 

Bàsquet 

07/11/2020 
 

Futbol sala 

14/11/2020 
 

Bàsquet 

21/11/2020 
 

Futbol sala 

28/11/2020 
 

Bàsquet 

05/12/2020 
 

Futbol sala 

12/12/2020 
 

Bàsquet 

19/12/2020 
 

Futbol sala 

09/01/2021 
 

Bàsquet 

16/01/2021 
 

Futbol sala 

23/01/2021 
 

Bàsquet 

30/01/2021 
 

Futbol sala 

06/02/2021 
 

Bàsquet 

13/02/2021 
 

Futbol sala 

20/02/2021 
 

Bàsquet 

27/02/2021 
 

Futbol sala 

06/03/2021   Bàsquet 

13/03/2021 
 

Futbol sala 

20/03/2021 
 

Bàsquet 

27/03/2021 
 

Futbol sala 

10/04/2021 
 

Bàsquet 

17/04/2021 
 

Futbol sala 

24/04/2021 
 

Bàsquet 

08/05/2021 
 

Futbol sala 

15/05/2021 
 

Bàsquet 

15-16/05/2021 
 

FINALS TERRITORIALS* 

22/05/2021 
 

Futbol sala 

22/05/2021 
 

FINALS TERRITORIALS* 

29-30/05/2021 
 

Bàsquet 

05-06/06/2021 
 

FINALS NACIONALS* 

 

*pendent de confirmar si s’organitzaran o no aquest curs i si es celebren en aquestes dates. 
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3. NOU CONFINAMENT – COVID – JOCS ESCOLARS 
 

3.1. REPTES ACTIVITAT FÍSICA A CASA 

Obert a tots/es els esportistes dels Jocs Escolars com també a tots/es els alumnes dels centres educatius 

i a les famílies. Es podrien donar premis als més creatius i elaborats. Es tindria especial cura per a 

propostes per als esportistes d’educació infantil i 1r i 2n de primària (prebenjamí). 

(en cas d’aprovar-se, es desenvoluparia el contingut). 

 

3.2. ELS JOCS ESCOLARS A CASA – POLISPORTIU BENJAMÍ-ALEVÍ 

Tots aquells equips que vulguin participar haurien d’inscriure’s a la nova competició dels JOCS ESCOLARS 

A CASA. 

3.2.1. NORMATIVA DE LA COMPETICIÓ 

- Participació: des d’un a tots els membres de l’equip. 

- 5 propostes per esport. 

- Execució de les propostes: un/a esportista pot fer totes les propostes; cinc esportistes 

diferents fan una proposta cadascun; dos esportistes es reparteixen les cinc propostes. 

- La puntuació variarà depenent de la varietat d’esportistes que participin de les propostes i 

també de la qualitat de les execucions (en cas d’aprovar-se, es desenvoluparia la puntuació). 

 

3.2.2. PROPOSTES PER A CADA ESPORT  

(només són propostes, en cas d’aprovar-se es concretarien les activitats). 

3.2.2.1. BÀSQUET 

-llençar boles de paper en una paperera (5m de distància). Comptar de 10 llançaments 

quants n’encistellem. 

-aconseguir el màxim nombre d’encerts consecutius en el llançament de boles de 

paper a la paperera (5m de distància). 

-botar 10 cops seguits una pilota amb la mà dreta, posteriorment sense parar fer el 

mateix amb la mà esquerra i per finalitzar fer-ho de manera alternada amb les dues 

mans. 

-quants cops ens podem passar la pilota per sota les cames. 

-proposta creativa (extrapoint) 
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3.2.2.2. MINIHANDBOL 

-realitzar exercicis de punteria tipus bitlles per saber quantes en tombem. Llançaments 

amb la mà. 

-corre en línia recta botant una pilota, fer tres passos i llançar la pilota. 

-llançar la pilota enlaire i agafar-la sense que caigui el major nombre de cops possible. 

Sempre per sobre del nostre cap. 

-fer punteria en una caixa de cartró. Quants llançaments encertem de 10 intents. 

-proposta creativa (extrapoint) 

 

3.2.2.3. FUTBOL SALA 

-quants tocs seguits podem fer amb la pilota.  

-circuit de zig-zag. 

-xuts a porteria sense porter/a. 

-passades seguides a la paret 

-proposta creativa (extrapoint) 

 

3.2.2.4. CROS - RELLEUS 

-cursa de relleus per dins el pis amb els membres de la família. Cursa de relleus amb 

nominacions entre els/les esportistes de l’equip. 

-proposta creativa (extrapoint) 

 

3.2.2.5. ATLETISME 

-saltem al sofà de casa, al llit... 

-salt a peus junts 

-salt de llargada 

-cursa d’obstacles 

-proposta creativa (extrapoint) 

 

3.2.2.6. ORIENTACIÓ 

Format gimcana: 1 diu que vagi a un lloc i allà hi troba una pista i és el que haurà 

d’executar i a l’acabar repta a un/a altre/a membre del seu equip. 

-proposta creativa (extrapoint) 
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3.2.2.6. NATACIÓ 

-cada esportista vestit amb el banyador, casquet de bany i ulleres. Durant 10 segons 

haurà de simular els 4 estils. 

-proposta creativa (extrapoint) 

 

3.3. ELS JOCS ESCOLARS A CASA – ESPORTS D’ASSOCIACIÓ 

Tots aquells equips que vulguin participar haurien d’inscriure’s a la nova competició dels JOCS ESCOLARS 

A CASA. 

3.3.1. NORMATIVA DE LA COMPETICIÓ 

- Participació: des d’un a tots els membres de l’equip. 

- 5 propostes per esport. 

- Execució de les propostes: un/a esportista pot fer totes les propostes; cinc esportistes 

diferents fan una proposta cadascun; dos esportistes es reparteixen les cinc propostes. 

- La puntuació variarà depenent de la varietat d’esportistes que participin de les propostes i 

també de la qualitat de les execucions (en cas d’aprovar-se, es desenvoluparia la puntuació). 

 

3.3.2. PROPOSTES PER A CADA ESPORT  

(només són propostes, en cas d’aprovar-se es concretarien les activitats). 

 

3.3.2.1. BÀSQUET 

-llençar boles de paper en una paperera (5m de distància). Comptar de 10 llançaments 

quants n’encistellem. 

-aconseguir el màxim nombre d’encerts consecutius en el llançament de boles de 

paper a la paperera (5m de distància). 

-botar 10 cops seguits una pilota amb la mà dreta, posteriorment sense parar fer el 

mateix amb la mà esquerra i per finalitzar fer-ho de manera alternada amb les dues 

mans. 

-quants cops ens podem passar la pilota per sota les cames. 

-fer girar la pilota amb el dit. 

-domini de pilota. 

-passades amb la paret 

-proposta creativa (extrapoint) 
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3.3.2.2. MINIHANDBOL 

-realitzar exercicis de punteria tipus bitlles per saber quantes en tombem. Llançaments 

amb la mà. 

-corre en línia recta botant una pilota, fer tres passos i llançar la pilota. 

-llançar la pilota enlaire i agafar-la sense que caigui el major nombre de cops possible. 

Sempre per sobre del nostre cap. 

-fer punteria en una caixa de cartró. Quants llançaments encertem de 10 intents. 

-fer passades a la paret. 

-fer punteria per a tocar quelcom en concret. 

-proposta creativa (extrapoint) 

 

3.3.2.3. FUTBOL SALA 

-quants tocs seguits podem fer amb la pilota.  

-circuit de zig-zag. 

-xuts a porteria sense porter/a. 

-passades seguides a la paret. 

-freestyle. 

-fer cistella xutant pilota 

-proposta creativa (extrapoint) 

 

3.3.2.4. VOLEIBOL 

-quants tocs seguits podem fer de dits. 

-quants tocs seguits podem fer amb l’avantbraç. 

-quants tocs seguits podem fer alternant. 

-quantes sacades podem fer seguides llançant la pilota a la paret. 

-quants tocs seguits puc fer estirat al terra. 

-proposta creativa (extrapoint) 
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3.4. ELS JOCS ESCOLARS A CASA – ESPORTS INDIVIDUALS 

(pendent de desenvolupar) 

 

3.5. ELS JOCS ESCOLARS A LA PLAÇA DEL POBLE – ESPORTS D’ASSOCIACIÓ 

En cas que estiguem confinats però que se’ns permeti sortir al carrer a passejar en franges horàries. 

Escollir punts clau als diferents municipis per a poder desenvolupar la competició esportiva amb les 

propostes que s’han fet anteriorment.  

Possibilitat d’un o dos dies a la setmana. 

 

3.6. ELS JOCS ESCOLARS A LA PLAÇA DEL POBLE – ESPORTS INDIVIDUALS 

 (pendent de desenvolupar si es vol) 
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4. NOU CONFINAMENT – COVID – JOCS ESCOLARS 
 

4.1. CONCURS CULTURAL – ESPORTIU 

Sota el lema: “ACTIVITAT FÍSICA A CASA” 

Aquest és un concurs que, després d’anys de convocar-se, el passat curs degut al confinament no es va 

dur a terme. Els i les alumnes des de 1r de primària fins a 2n de batxillerat poden realitzar els següents 

treballs: 

- Dibuix:   representar l’activitat física que fas a casa, sol o acompanyat. 

- Fotografia: instantània que mostri l’activitat física que fas a casa, sol o acompanyat.  

Es podrà participar de manera individual o mitjançant el centre educatiu. 

- Premis centres educatius: 100,00€ en material esportiu al centre amb més participació. 

- Premis als 3 primers de cada categoria: diploma i medalla.  

(en cas d’aprovar-se, s’adequaria el programa al nou format). 

 

4.2. CREACIÓ DEL NOSTRE ZONA ZAPPING: “ZONA JOC ESCOLARING” 

Muntar vídeos dels reptes esportius, de les caigudes més gracioses, de les propostes més divertides que 

els nens i nenes de la comarca puguin fer. Aquests vídeos els editaríem i els publicaríem a les xarxes. A 

tots/es els/les participants se’ls faria omplir el full de tractaments de dades i imatge. 

(en cas d’aprovar-se, es desenvoluparia la proposta més concreta). 

 

4.3. PRÀCTICA ESPORTIVA A CASA 

(en cas d’aprovar-se, es desenvoluparia la proposta més concreta). 

 

4.3.1. CLASSES EN LÍNIA 

Destinades a diferents col·lectius (nens/es, adolescents, adults i gent gran).  

(en cas que es pogués realitzar s’hauria d’adequar el preu de la sessió) 

 

4.3.2. CLASSES ALS DOMICILIS 

Destinades a diferents col·lectius (nens/es, adolescents, adults i gent gran).  

(en cas que es pogués realitzar s’hauria d’adequar el preu de la sessió) 
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4.4. PRÀCTICA ESPORTIVA A LA PLAÇA DEL POBLE 

En cas que estiguem confinats però que se’ns permeti sortir al carrer a passejar en franges horàries. 

Escollir punts clau als diferents municipis per a poder desenvolupar activitat física per als diferents 

col·lectius (nens/es, adolescents, adults i gent gran).   

Possibilitat d’un o dos dies a la setmana. 

(en cas que es pogués realitzar s’hauria d’adequar el preu de la sessió amb cada ajuntament) 

 

4.5.SEMINARIS EN LÍNIA PER A MONITORS/ES DELS JOCS 

Realitzar seminaris d’esports en concret en els quals es donarien eines per a l’elaboració de sessions i 

exercicis. 

(en cas que es pogués realitzar s’hauria d’adequar el preu de la sessió amb cada monitor/a o bé si es 

realitza gratuitament) 

 

4.6.CLASSES VIRTUALS EDUCATIVES 

Crear contingut educatiu per a què els nens i nenes puguin conectar-se i rebre classes de repàs i/o 

activitats ludicoeducatives per a entretenir-se i aprendre. 

(en cas que es pogués realitzar s’hauria d’adequar el preu de la sessió amb cada monitor/a o bé si es 

realitza gratuitament) 

 

4.7.JOCS EN LÍNIA 

Cercar propostes de jocs educatius i esportius en línia per a poder compartir amb tots els nostres 

usuaris i usuàries. Dotar de recursos per al divertiment de la pràctica esportiva interactiva. 


