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A la atenció de les entitats que participen 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 les categories inferiors 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.
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 aquest canvi, els equips podran jugar i desenvolupar-se
esportivament tant amb nois com amb 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.
Aquesta modificació es durà a terme a les categories inferiors (Ed. Infantil, Prebenjamí,
Benjamí i Aleví), on les normatives existents de cada esport dels JJEE no fan cap diferenciació
per sexe. En el cas d’esports com la Gimnàstica Artística o l’Atletisme, on trobem alguns
matisos normatius diferenciadors en funció del gènere dels esportistes, es treballarà en una
proposta tècnica per mantenir els criteris de coherència i adaptar-nos a la realitat dels
participants.
El Consell Esportiu oferirà una formació a l’inici del curs amb l’objectiu d’explicar el model amb
profunditat, els criteris establerts a l’hora de fer les inscripcions per nivell i resoldre dubtes.
Durant els terminis d’elaboració de calendaris es farà partícip a les entitats implicades.
S’atendran peticions i es valoraran situacions concretes per tal de garantir l’equitat a la
competició.

