SR. DIRECTOR/SRA. DIRECTORA:
Com a centre educatiu que participa en el programa CEPAFE, els volem informar sobre el
programa Pilota a l'Escola que organitza anualment la Conselleria d'Educació, Investigació,
Cultura i Esport i animar a participar-hi. Enguany serà la 14a edició i el nombre d'instituts
que hi participen, augmenta any rere any.
Aquest programa, que en primària ja porta 13 edicions, fa dos cursos que es du a terme en
secundària. Des de la Coordinació de Pilota Valenciana de la Conselleria, intentem que la
pilota estiga present en tots els àmbits de la societat valenciana com a referent que és de
la nostra idiosincràsia i, evidentment, els instituts formen part d'un àmbit preferent. El
programa en secundària consisteix en una competició escolar de raspall per tal de donar
continuïtat al programa i que l'alumnat d'aquesta etapa també puga gaudir de la pilota com
ho fa l'alumnat de primària.
Amb aquest projecte, la Conselleria vol contribuir al fet que la nostra joventut valore els
efectes beneficiosos que la practica regular d'esport té sobre les condicions de salut,
individual i col·lectiva i la qualitat de vida. L'objectiu del projecte és promoure la pràctica del
nostre esport, la Pilota Valenciana, entre l'alumnat de primària i de secundària en tots els
nostres centres educatius i conscienciar-ne el professorat dels valors educatius implícits
que té.
Aquesta activitat es desenvoluparà durant el curs 2019-2020 i va dirigida a tots els centres
educatius que ho sol·liciten.
L'activitat consisteix en una competició estructurada en diverses fases: fase intracentres,
cada centre haurà de seleccionar 4 equips; una intercentres, on dos centres que estiguen a
prop faran una jornada d'anada i tornada; una intercomarcal amb els equips classificats de
la fase anterior i una fase final on s'enfrontaran els equips que hagen superat la fase
intercentres.
Per a participar, cada centre haurà d'emplenar la sol·licitud de preinscripció que es troba en
http://www.pilotaescola.gva.es/ des de les 9,00 hores del 02 de setembre fins a les 23,59 hores
del 30 de setembre de 2019. La comunicació de la participació en la competició, així com el
dia i l'hora adjudicats per a la seua realització, per correu electrònic. Per a qualsevol dubte
o aclariment, podem telefonar al 627561219, 963749558 o 961970942 o bé enviar un
correu electrònic a pilota_escola@gva.es
Li preguem que transmeta aquesta informació al departament d'Educació Física.
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