V Trobada de centres de
secundària de les
Terres de l’Ebre
Pla Català Esport a l’Escola curs: 2011-2012
Tortosa (Baix Ebre), 18 d’abril del 2012

Organitzat per:

Consell Esportiu Baix Ebre

Amb el suport de:

Amb la col·laboració de:

On es farà la trobada?
La trobada es portarà a terme a
Tortosa, a la comarca del Baix Ebre, a la
zona de l'ESTADI MUNICIPAL.
Per arribar a Tortosa, i en concret a
l'Estadi Municipal, el millor és fer-ho per la
carretera C-12 (Eix de l'Ebre).
La zona esportiva té dos punts d'entrada. La porta lateral del carrer Alcanyís, i la
porta del darrera que dóna a la C-12.
Els autocars aparcaran a l'Avinguda de
la Diputació (carretera que va de Tortosa
a Roquetes), davant del pavelló municipal.
Estarà prohibit l'accés de vehicles a
l'Estadi Municipal.
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Distribució de les activitats

1 Voleibol (pista nova)

11 Cursa de sacs (camp de futbol 2)

2 Futbol (camp de futbol 1)

12 Hoquei (camp de futbol 2)

3 Tennis taula (pavelló)

13 Rem (pista atletisme)

4 Bàsquet ( velòdrom)

14 Escalada indoor (pavelló)

5 Entrades Estadi Municipal

15 Exhibició balls (pista d’atletisme)

6 Birles (velòdrom)

16 Ambulància

7 Bàdminton (pavelló)

17 WC/vestidors

8 Pista americana (camp de futbol 2)

18 Punt d’informació

9 Mocador (camp de futbol 2)

19 Bar

10 Estirar corda (camp de futbol 2)
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Dades generals de la trobada
QUAN? La Trobada es portarà a terme el dimecres 18 d’abril de 2012 a Tortosa a l'Estadi Municipal.
A QUINA HORA US ESPEREM? La recepció dels participants serà entre les 9 i les 9.15 hores al pavelló poliesportiu per fer l'acte oficial de benvinguda (9.30 hores) i iniciar les activitats a les 10 hores fins
a les 13.20 hores.
QUI POT PARTICIPAR? Nois i noies de centres de secundària que realitzen el Pla Català Esport a
l'Escola de les comarques de BAIX EBRE, MONTSIÀ, TERRA ALTA i RIBERA D'EBRE.
COM ES DESPLAÇARAN? El desplaçament anirà a càrrec de cada centre participant.
COM ES FARAN LES INSCRIPCIONS? El coordinador/a de cada centre educatiu ja ha fet arribar el full
d'inscripció al Consell Esportiu del Baix Ebre.
COM FUNCIONARÀ LA JORNADA? S'establirà un sistema de rotació on tots els grups faran diferents
activitats esportives. Tots els coordinadors/es disposaran d'un calendari per consultar les rotacions i els
camps on els toca jugar que se'ls lliura el dia de la reunió. Les rotacions són les següents:
- 1a rotació 10.00 a 10.25 hores
- 2a rotació 10.35 a 11.00 hores
- 3a rotació 11.10 a 11.35 hores
- 4a rotació 11.45 a 12.10 hores
- 5a rotació 12.20 a 12.45 hores
- 6a rotació 12.55 a 13.20 hores
La figura de l'àrbitre no existirà i tothom ha de participar activament, tenint en compte que les activitats
estan pensades per a passar-nos-ho bé i conèixer i relacionar-nos amb els nois i noies dels altres centres educatius.
PARTICIPACIÓ DE CADA CENTRE Cada centre participa amb un màxim de 40 alumnes, repartits en
un màxim de 4 equips mixtos formats amb un mínim de 5 alumnes i un màxim de 10. Per permetre un
bon desenvolupament de la jornada, els equips seran agrupats preferentment pel cicles dels alumnes.
AUTOBUSOS Els autobusos podran aparcar a l'Avinguda Diputació (la carretera que va des del pavelló de Ferreries a Roquetes).
AVITUALLAMENT L’organització facilitarà una ampolla d’aigua i una fruita a cada participant. Caldrà
recollir-ho al punt 18 del plànol (punt d’informació).
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Activitats
■

Tots els equips disposaran d'un calendari on podran consultar l'horari de les rotacions i els camps on
els toca jugar. EN CAS DE DUBTE CAL ADRECAR-SE AL PUNT D'INFORMACIÓ.
■

Cada rotació dura 25 minuts i els equips disposaran de 10 minuts per fer el canvi de ZONA o rotació. Cal garantir la màxima puntualitat a les activitats.

■ A cada zona hi haurà COORDINADORS/ES DE CAMP, que seran membres de l'organització. Aquests
NO FARAN D'ÀRBITRES, sinó que dinamitzaran els partits i organitzaran els emparellaments. Cal que
els equips s'arbitrin ells mateixos els partits i fomentar el respecte pels companys/es, adversaris i l'entorn.
■

Els equips obligatòriament hauran de ser mixtos. Sempre s'ha d'intentar respectar aquesta norma
quan es juguin els partits.
■

Tots els participants a la trobada han de conèixer i acceptar aquesta normativa bàsica de la trobada
establerta per l'organització, que vetllara pel seu bon funcionament.

De 9 h a 9.30 hores: Recepció dels equips al punt d finformació
9.30 hores: Acte de benvinguda al pavelló poliesportiu
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1a ROTACIÓ:

de 10.00 a 10.25 h

2a ROTACIÓ:

de 10.35 a 11.00 h

3a ROTACIÓ:

de 11.10 a 11.35 h

4a ROTACIÓ:

d'11.45 a 12.10 h

5a ROTACIÓ:

de 12.20 a 12.45 h

6a ROTACIÓ:

de 12.55 a 13.20 h

Amb el suport de:

Amb la col·laboració de:

Hi hauran cinc camps de joc.

Zona 1

Voleibol
Pista nova

Cadascun dels equips es dividirà en dos equips de 4-5 integrants.
Es jugarà 4x4 (en cas de tenir 5 jugadors cadascun dels equips,
un d'ells comença fora i han de fer una rotació després de
guanyar el punt, sortint de la pista de joc el jugador/a que
ocupava la zona davantera dreta.
Es repartiexen els equips per tal d'ocupar les 5 pista previstes.

Hi hauran vuit camps de joc.

Zona 2

Futbol

Ha d'haver un màxim de 6 jugadors al camp per equip.
Hi hauran cinc camps de joc.
Els canvis són lliures i il.limitats

Camp de futbol 1

La figura del porter no existeix.
Els jugadors/es no poden tocar la pilota amb les mans.

Zona 3

Hi hauran sis taules de joc.

Tennis taula
Pavelló

Els jugadors dels dos equips s'aniran enfrontant entre ells
individualmente o en parelles.
Els jugadors aniran entrant i sortint dels partits tal com vagin
acabant.

Zona 4
Hi hauran vuit camps de joc.

Bàsquet 3x3

Els jugadors dels dos equips aniran entrant i sortint dels partits
lliurement mantenint sempre tres jugadors en pista.

Velòdrom
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Zona 6

Birles

Hi hauran deu pistes de joc.
Cada equip ocuparà una pista

Velòdrom

Zona 7

Bàdminton
Pavelló

Hi hauran cinc camps de joc.
Els jugadors dels dos equips s'aniran enfrontant entre ells
individualmente o en parelles.
Els jugadors aniran entrant i sortint dels partits tal com vagin
acabant.

Zona 8

Pista
Americana

Hi haurà una pista on dos equips competiran fent un circuit
atlètic i de dificultat.

Camp de futbol 2

Zona 9

Mocador
(joc tradicional)

Hi participaran a la vegada vuit equips en enfrontaments de
dos contra dos.

Camp de futbol 2

Zona 10

Estirar corda
(joc tradicional)

Hi participaran a la vegada vuit equips en enfrontaments de
dos contra dos.

Camp de futbol 2
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Zona 11

Cursa de sacs
(joc tradicional)

Hi participaran a la vegada vuit equips en enfrontaments de
dos contra dos.

Camp de futbol 2

Zona 12

Hoquei
Camp de futbol 2

Hi hauran dos camps de joc i dos equips per camp.
Ha d'haver un màxim de tres jugadors per equip que podran
anar entrant i sortint.

Zona 13

Hi hauran instal·lades 12 màquines.

Ergòmetre (rem)

Cada equip ocuparà una màquina
(possibilitat de que siguen dos).

Pista d’atletisme

La màquina simula una embarcació de rem.

Zona 14

Escalada indoor

Dos equips coneixeran la tècnica i podran realitzar les
primeres pràctiques d'escalada indoor al rocòdrom municipal.

Pavelló

Zona 15

Exhibició balls

Diferents equips (en funció de les rotacions anteriors)
gaudiran d’exhibicions de balls

Pista d’atletisme
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Inscripció general centres
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Rotacions generals per esports
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