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Dissabte comença la nova temporada dels Jocs
Esportius Escolars
Aquest dissabte, 9 de novembre, s’inicia la nova temporada dels Jocs
Esportius Escolars, amb la participació de 51 equips i uns 500 nens i
nenes de 6 a 16 anys.
Els Jocs Esportius Escolars són una competició de referència en l’àmbit
comarcal, que es disputa els dissabtes al matí, tant a les instal·lacions del
Complex Municipal de Salut i Esport de Ca n’Arimon com al Pavelló de la Riera
Seca.
Aquesta temporada, participen en els Jocs Esportius Escolars 47 equips de
futbol sala i 4 de mini bàsquet, de 20 entitats diferents. Les categories que
competeixen són prebenjamí, benjamí, aleví, infantil i cadet. A petició de les
entitats, enguany s’ha incorporat la categoria de prebenjamí, la qual no seguirà
el calendari setmanal de competició, sinó que es faran trobades quinzenals.
L’Ajuntament de Mollet continua treballant en els valors educatius de l’esport a
través del programa L’esport educa, fem-ho bé!. En aquest sentit, tots els
participants en els Jocs Esportius Escolars han signat el manifest que els
compromet amb els valors de l’esportivitat. A més, a banda de la classificació
per resultats, també es fa una classificació d’esportivitat i es continua
organitzant la Jornada sense àrbitres, en què són els pares, mares o
entrenadors els que fa aquesta funció.

Entitats que participen als Jocs Esportius Escolars
De Mollet:
1. Montseny
2. Joan Abelló
3. Princesa Sofia
4. Longarón
5. Col·legis Nous
6. Sant Vicenç
7. Papasseit
8. Sant Jordi
9. Anselm Clavé
10. Centre d’estudis Mollet
11. Institut Gallecs
12. Institut Mollet
13. Institut Vicenç Plantada

14. AAVV Estació de França
15. Unió Futbol Sala Mollet
Altres municipis:
16. Club Futbol Sala Palau de Plegamans
17. Club Associació Esportiva Montornès
18. Escola Les Planes, de La Llagosta
19. Club Futbol Sala Caldes
20. Associació Esportiva L’eixample de Parets

Jornada de formació per a àrbitres dels Jocs Esportius Escolars
El passat dissabte 26 d’octubre es va fer una jornada de formació adreçada als
entrenadors dels equips que participen en aquesta temporada dels Jocs
Esportius Escolars.
La jornada es va fer al Centre Municipal d’Esport i Salut Ca n’Arimon i hi van
participar 20 entrenadors. Aquesta formació era requisit indispensable per a
tots aquells que volguessin dirigir un equip en aquesta temporada dels Jocs
Esportius Escolars.
La jornada, a càrrec del psicòleg esportiu Pere Alastrué, va consistir en un taller
sobre les bases per motivar i generar un clima d’autosuperació.
Adjuntem fotografia de la darrera jornada de la temporada anterior.
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