
 

   

  
  

 
A la atenció dels tècnics dels Jocs Escolars de la comarca. 

 
COMPETICIÓ ÚNICA ALS JOCS ESCOLARS 
 
Un cop consolidat el model d’esport en valors Juga Verd Play, el Consell Esportiu vol continuar 
amb la millora i el treball en valors oferint una Competició Única a partir del proper curs 
2019/20. 

 
En la línia de treballar per la igualtat d’oportunitats, integrar la perspectiva de gènere en la  
promoció i organització d’activitats físiques i esportives i fer un esport més coeducatiu aquesta 
proposta de competició es basa en agrupar els equips i/o esportistes per nivell sense 
segregar en funció del sexe.  
 
Per implementar aquest nou format d’agrupació de participants es plantegen un conjunt 
d’accions que es duran a terme durant el transcurs del curs 2019-20 i 2020-2021. Aquestes 
accions van encaminades a la incorporació progressiva del nou model dins de tots els esports i 
categories que conformen els Jocs Esportius Escolars de Baix Llobregat . Aquestes accions 
seran: 
 

- Comunicat informatiu a l’inici del Curs 2019/20 a totes les Entitats, Clubs i Escoles de la 
comarca que vulguin participar a la competició escolar. 

- Implementar la Competició Única a les categories inferiors: Ed. Infantil, Prebenjamí, 
Benjamí i Aleví. 

- Reunió Informativa per a tècnics municipals i entitats a l’inici de curs per explicar el 
model en profunditat i resoldre dubtes. 

- Contacte directe i personal, si s’escau, per a tots els tècnics i entitats. 
- Fer partícips als tècnics i les entitats de l’elaboració dels grups i els calendaris. 
- Incorporar dins del model de Competició Única a les categories superiors al curs 

2020/21: Infantil, Cadet i Juvenil. 
 
Tots els agents que formen part dels Jocs Esportius Escolars haurien de gaudir de l’esport 
plenament. Això implica poder compartir l’experiència del joc amb qualsevol equip, sigui quina 
sigui la seva composició. Gràcies a aquestes accions, els equips podran jugar i desenvolupar-se 
esportivament tant amb nois com en noies d’un nivell similar. Jugant junts els nois i les noies i 
el seu entorn tindran l’opció de trencar barreres, disposar de les mateixes oportunitats i 
participar en igualtat de condicions. 
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