València, 30 d'agost de 2020

SR. DIRECTOR/ SRA DIRECTORA:

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, amb col·laboració amb la Federació de Pilota
Valenciana, posa en marxa la 14a edició del programa PILOTA A L’ESCOLA. Com ja vam fer en
l’edició del curs passat, en aquesta, també organitzarem la competció escolar de raspall en l’etapa
de secundària per tal de donar contnuutat al programa i que l’alumnat d’aquesta etapa també puga
gaudir de la pilota com ho fa l’alumnat de primària des de fa molts cursos.
Amb aquest projecte, la Conselleria vol contribuir al fet que el nostre jovent valore els efectes
benefciosos que la pràctca regular de l'esport té sobre les condicions de salut, individual i
col·lectva, i la qualitat de vida.
Aquesta actvitat es desenvoluparà durant el curs 2019-2020 al llarg de tot el curs i va dirigida a
tots els centres, tant públics com privats concertats i privats, que ho sol·liciten. L’actvitat consisteix
en una competció estructurada en diverses fases: fase intracentres, cada centre haurà de
seleccionar 4 equips; una intercentres, on dos centres que estguen a prop faran una jornada
d’anada i tornada per a contnuar en la competció; una intercomarcal amb els equips campions de
la fase intercentres i una fase fnal on s’enfrontaran els equips que hagen superat la fase
intercomarcal. Aquesta competció va dirigida a l‘alumnat de 1r cicle i 3r d‘ESO.
Per a partcipar, cada centre haurà d’emplenar la sol·licitud de preinscripció que es troba en
http://wwwwww.ppilta/escctl/.pva/.pesc/c/ des de les 9:00 hores del 02 de setembre fns a les 23.59 hores
del 30 de setembre de 2019.
La comunicació de la partcipació en la competció, 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, podeu
telefonar al 627561219, 961922009 t 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 educatva.
Li preguem que transmeta aquesta informació al departament d'Educació Física.
Atentament,
Director General d'Esport

Josep Miquel Moya Torres
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