
 

 

 

aquestos podem sofrir variacions per possibles restriccions normatives futures. 

 
DISTRIBUCIÓ PLACES GRUPS  
 
 

CONFECCIÓ DELS GRUPS 
Les Jornades Multiesportives i d’Hàbits Saludables s’adrecen a tot l’alumnat que estiga cursant l’etapa de primària i ESO, tant als 

centres educatius de la nostra localitat com a d’altres de localitats veïnes. 

 

Els grups s’establiran segons l’any de naixement dels participants, quedant de la següent manera:  

• Grup roig: Participants nascuts l’any 2014 i 2013.  

• Grup blau: Participants nascuts l’any 2012 i 2011.  

• Grup groc: Participants nascuts l’any 2010 i 2009.  

• Grup verd: Participants nascuts l’any 2008, 2007, 2006 i 2005.  

 

 

CONFECCIÓ DELS GRUPS 
Per a aquesta edició de les Jornades Multiesportives i d’Hàbits Saludables les places assignades a cada grup seran les següents: 

• 20 places per al Grup roig: Participants nascuts l’any 2014 i 2013.  

• 30 places per al Grup blau: Participants nascuts l’any 2012 i 2011.  

• 36 places per al Grup groc: Participants nascuts l’any 2010 i 2009.  

• 15 places per al Grup verd: Participants nascuts l’any 2008, 2007, 2006 i 2005.  

 

 

CRITERIS DE BAREMACIÓ 
En haver-hi una limitació de places per a participar en aquets edició de les Jornades Multiesportives i d’Hàbits Saludables, els 

criteris de puntuació a seguir seran els següents:  

• En primer lloc es tindrà en compte la puntuació de les persones participants que tenen la condició de SOCIS CLUB SME 

• En segon lloc es tindrà en compte la puntuació de les persones participants que tenen la condició de NO SOCIS CLUB SME. 

 

 

PUNTUACIÓ 
A cada persona participant se li donaran una sèrie de punts segons els següents ítems: 

o 2 punts per haver participat a les Jornades Multiesportives de Nadal 2020 

o 2 punts per haver participat a les Jornades Multiesportives Virtuals de Pasqua 2020 

o 1.5 punts/quinzena per haver participat al Campus Multiesportiu Estiu 2020 

o 0.5 punts tenir un germà que haja participat en qualsevol i que també es matricule en aquesta edició 

o Lletra odenadora del trimestre W 

 

Com a resultat d'aquesta baremació i aplicant els criteris exposats, es generaran els llistats d'admesos i de llista d'espera, en cas de 

sobrepassar les places oferides. 

 

 

 

CRITERIS BEREMACIÓ 


