València, 30 d'agost de 2019
SRA. DIRECTORA / SR. DIRECTOR:
La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport posa en marxa la 14a edició del programa PILOTA A
L’ESCOLA amb l'objecte d’acostar a l'alumnat d'Educació Primària el coneixement i la pràctica de
l'esport de la pilota valenciana. Aquest programa es du a terme amb la col·laboració de la
Federació de Pilota Valenciana i consisteix en una jornada teoricopràctica al centre educatiu,
dirigida per monitors titulats de pilota valenciana i jugadors professionals.
Amb aquest projecte, la Conselleria vol contribuir al fet que el nostre jovent valore els efectes
beneficiosos que la pràctica regular de l'esport té sobre les condicions de salut, individual i
col·lectiva, i la qualitat de vida.
Aquesta activitat es desenvoluparà durant el curs 2019-2020 i va dirigida a tots els centres, tant
públics com privats concertats i privats, que ho sol·liciten. Els tècnics especialistes i esportistes
seran els qui es desplacen als centres i la jornada de dues hores serà per a l'alumnat de 4t de
Primària. Tindrà una unitat didàctica amb una progressió de jocs dirigits a l'aprenentatge de la
pilota valenciana amb el reforç d’elements audiovisuals.
A partir de la segona quinzena del mes de novembre del 2019, es realitzaran les sessions als
centres escolars i les trobades comarcals de convivència. Per a participar, cada centre haurà
d’emplenar la sol·licitud de preinscripció que es troba en 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 el projecte, així com el dia i l'hora adjudicats per a la seua
realització, es farà via telefònica i per correu electrònic. Per a qualsevol dubte o aclariment, hauran
de telefonar al 627561219, 963749558 o 961970942 o bé escriure un correu electrònic a
pilota_escola@gva.es.
Esperem que aquest projecte meresca del seu interés i el de la comunitat educativa.
Li preguem que transmeta aquesta informació al departament d'Educació Física.
Atentament,
Director General d'Esport

Josep Miquel Moya Torres
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