
69ara  DIUMENGE, 21 DE MAIG DEL 2017  
  PUBLICITAT

Aquestes setmanes 25.000 infants disputaran les finals territorials i més de 8.000  les nacionals

A
quest curs han sigut 

més de 180.000 nens i 

nenes els que han parti-

cipat als Jocs Esportius 

Escolars de Catalunya 

(JEEC), dels quals 25.000 estan ac-

tualment jugant les fases finals ter-

ritorials. I les pròximes setmanes 

tindran lloc més de 100 finals naci-

onals per tot el territori, en què par-

ticiparan 8.000 infants. En el marc 

del Pla Estratègic d’Esport Escolar 

de Catalunya 2013-2020, les finals 

dels JEEC es porten a terme arreu del 

territori català, defensant un esport 

inclusiu, de valors i amb més partici-

pació de nois i noies. Les disciplines 

esportives dels Jocs engloben fut-

bol, bàsquet, tenis taula, bàdmin-

ton, gimnàstica rítmica, patinatge 

artístic, handbol, atletisme, volei-

bol, bitlles catalanes o escacs, amb 

l’objectiu de cobrir el màxim ventall 

d’esports.  

Tres nivells de proves 
Les competicions es disputaran en 

les categories benjamí, aleví, in-

fantil, cadet i juvenil en proves 

masculines, femenines i mixtes. 

Les finals introdueixen el sistema 

de valors, a part de l’estricta com-

petició, i la figura del tutor de joc, 

la qual cosa explica el rol de l’es-

port escolar com una eina educati-

va, cívica i social. Per arribar a cada 

final nacional, els equips i espor-

tistes han hagut de participar a la 

fase comarcal de la seva comarca 

(45 Consells Esportius) i posterior-

ment disputar una fase territorial 

on els classificats en aquestes fa-

ses territorials (5 territorials: Bar-

celona, Lleida, Girona, Camp de 

Tarragona i Terres de l’Ebre) es 

classifiquen per participar a la Fi-

Més de 180.000 esportistes  
en edat escolar participen en 
els Jocs Esportius de Catalunya
XAVI TEDÓ

Els Consells Esportius ja no disposen d’àrbitres, 
sinó que tenen tutors de joc. La seva feina va 
més enllà de la d’un àrbitre tradicional. Els 
tutors, a més d’aplicar el reglament, procuren 
que els nens i nenes el coneguin, i també són els 
encarregats de premiar els esportistes, 
mitjançant la targeta verda si tenen un 
comportament esportiu positiu de valors a la 
pista o pavelló on juguen. A més, els tutors de 
joc elaboren l’acta de valors, on es reflecteix el 
comportament del públic, els entrenadors i els 
esportistes.

Imatges de proves de natació, gimnàstica rítmica, atletisme i bàsquet corresponents als Jocs Esportius Escolars  
d’aquest curs, que s’estan celebrant des del mes de març. UCEC   

ELS TUTORS DE JOC

Consells Esportius de Catalunya consellsesportius.cat

Tots els Consells Esportius de Catalunya han 
incorporat el sistema de valors en el resultat de 
les competicions esportives. El sistema valora i té 
en compte el comportament dels entrenadors, 
esportistes i públic, que també puntua en la 
competició. Aquest sistema, que també s’aplica a 
les fases territorials i nacionals dels Jocs, s’ha 
incorporat de dues maneres diferents segons el 
consell esportiu organitzador: integrant els 
resultats de valors als resultats de la competició 
en una sola classificació o bé fent dues 
classificacions paral·leles.

ELS VALORS TAMBÉ COMPTEN

nal Nacional dels Jocs Esportius  

Escolars.  

Aquesta temporada els Jocs Es-

portius han integrat plenament dos 

elements importants: d’una banda, 

la incorporació dels valors esportius 

i el joc net en els resultats de les 

competicions i, de l’altra, la consoli-

dació de la figura dels tutors de joc. 

El secretari general de l’Esport, Ge-

rard Figueras, i el president dels Con-

sells Esportius de Catalunya, Jaume 

Domingo, es van reunir a mitjans de 

maig per fer balanç dels Jocs Espor-

tius i per valorar les fases territorials 

i nacionals. 

En aquest sentit, tant el secreta-

ri general de l’Esport com el presi-

dent dels Consells Esportius valoren 

molt positivament els canvis que 

s’han implantat i la present tempo-

rada esportiva dels Jocs. Tots dos 

han definit l’esport en edat escolar 

a Catalunya com “un model esportiu 

que educa i que va més enllà de la 

simple competició, ja que ajuda a fer 

bones persones i bons ciutadans i 

ciutadanes a través de l’esport”.

PÀGINA ESPECIAL

El secretari general de l’Esport, Gerard Figueras, i el president 
dels Consells Esportius, Jaume Domingo. UCEC   


