


Objectius generals de les Jornades

A l'hora de programar aquestes XII Jornades Multiesportives i d'Hàbits Saludables, des del SME
ens plantegem els següents objectius generals:

 Promoure la pràctica esportiva entre els nostres escolars.
 Oferir una alternativa d'oci actiu durant les festes.
 Inculcar als nostres joves valors i hàbits saludables.
 Promoure la pràctica esportiva com a mitjà educador, socialitzador i recreatiu.

A qui s'adrecen

Les XI Jornades Multiesportives i d'Hàbits Saludables s'adrecen a tot l'alumnat que estiga
cursant l'etapa de primària i 1r , 2n, 3r i 4t d'ESO, als centres educatius de la nostra
localitat.

Quan es duran a terme

Les XII Jornades Multiesportives i d'Hàbits Saludables es duran a terme durant les festes
de Pasqua.

DIES DE REALITZACIÓ

El període de les XII IJornades Multiesportives i d'Hàbits Saludables comprendrà els dies
3, 4, 5 i 6 d’abril de 2018.

Període d'inscripció

Les persones interessades a participar en aquesta edició tindran fins al 15 de març per
a presentar el formulari de preinscripció a les oficines del SME.



Places vacants
Per a aquesta  edició  es crearan un total  de 15 places per  a  cadascun dels

cursos que poden participar en aquestes Jornades.

Criteris de puntuació per a l'assignació de 
places

En haver-hi una limitació de places per a participar en aquesta edició de les XI
Jornades Multiesportives i d'Hàbits Saludables , els criteris que se seguiran per a
realitzar l'emplenament dels grups són els següents:

1. Socis Club SME
1. Haver participat en Jornades de Nadal 2017 2 punts
2. Haver participat en Jornades de Pasqua 2017 2 punts
3. Haver participat en Campus Estiu 2017 1,5

punts/quinzena
4. Tenir un germà que haja participat en qualsevol 

de les jornades d'abans i que també es matricule 0,5 punts
en aquesta edició

5. Lletra ordenadora (del segon trimestre) L

2. No socis Club SME

1. Haver participat en Jornades de Nadal 2017 2 punts
2. Haver participat en Jornades de Pasqua 2017 2 punts
3. Haver participat en Campus Estiu 2017 1,5

punts/quinzena
4.  Lletra ordenadora (del segon trimestre) L

Publicació de llistes i període de matriculació

Les llistes de les persones admeses en els grups creats es faran públiques el 16
de  març,  en  el  tauler  d'anuncis  de  la  piscina  municipal  i  en  el  web  del  SME.

Una vegada publicades,  caldrà formalitzar la matriculació fins al dia
24 de març a les 20 hores.



Preu
      El preu de les XII Jornades Multiesportives i d'Hàbits Saludables Pasqua 2018
serà de 25,80 €.

I,  si  ets  soci del Club SME,  podràs  beneficiar-te dels descomptes
“Oci Actiu 1”, “Oci Actiu 2” i descomptes familiars demanant informació
sobre aquests descomptes a les oficines del SME.

Activitats  a realitzar (depenent del grup)

Bàsquet  Amb la col·laboració del CB Burriana

Futbol Sala i Jocs Coordinació Oculo Pèdic  Amb la col·laboració del
CFS JPM Burriana i Club Bisontes Castellón

Futbol  Amb la col·laboració del CD Salesianos 

Tir amb arc Amb la col·laboració del C Tir amb Arc Burriana

Atletisme Amb la col·laboració del CA. Buris Anna

Handbol

Natació i jocs aquàtics

Judo  Amb la col·laboració del club Judo Burriana

Bàdminton Amb la col·laboració de la Federació Valenciana de Bàdminton

Eixida en bici Amb la col·laboració de la Policia Local

Jocs a la platja

Jocs Coordinació Oculo Manual

Jocs Coordinació Oculo Pèdic

Jocs Cooperació

Jocs d’oposició

Jornada Nocturna al Pavelló La Bosca  Per als majors de 5è de primària
realitzarem activitats nocturnes i passarem la nit al pavelló.

Revisions als participants   Revisió esquena, Revisió bucodental, revisió
podològica, segons els toque.

Esmorzars saludables   




