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JORNADES ESPORTIVES JUGA VERD PLAY 

 
El proper dissabte 16 de març tindrà lloc la tercera jornada esportiva “Juga Verd 

Play” de categoria Aleví al Prat de Llobregat. 

 

Amb aquesta jornada volem que es gaudeixi d’un matí lúdic i esportiu on es 

realitzaran diferents activitats amb l’objectiu de fomentar la interrelació dels 

participants d’entre totes les entitats i equips. 

 
La jornada tindrà lloc al CEM Estruch ubicat a l’avinguda Pare Andreu de Palma, 9 del 

Prat de Llobregat (Pistes exteriors) 

 

L’inici de la jornada serà a les 10:00 h. i finalitzarà a les 11:30 h. 

 

Es realitzaran activitats a la pista exterior del pavelló. Hi haurà 6 estacions amb una 

durada de 10 minuts i s’aniran fent rotacions.  

 

1) Jocs de tir a cistella: escalfament. 

Al terreny de joc hi haurà conos a diferents distàncies de la cistella. Per equips, hauran 
d’encistellar des dels punts marcats. Cada cop que un jugador fiqui bàsquet, 
aconseguirà un cono pel seu equip. 
 

2) Circuit d’habilitats 
 

Un circuit de jocs d’habilitat on individualment hauran de fer un seguit d’activitats i 

es treballarà per equips (relleus).  

 

3) Situacions jugades  

Dependrà del número de participants la competició que es farà (3x3 o 4x4).  

Els equips estaran formats per la combinació d’un participant de cada equip o entitat. 

Segons el número de participants que variarà la forma jugada però intentarem, 

sempre que sigui possible, que hi hagi el mínim nombre de nens/es descansant.  
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Volem fomentar les relacions entre ells i que 

comparteixin una estona de joc amb altres 

participants de la mateixa lliga del Consell 

Esportiu.  

El reglament de joc serà el mateix que durant la 
competició anual. 

 

 
4)   K.O 

Joc individual típic del bàsquet però amb 

diferents normes: 

- Des de tir lliure individual.  

- Des de triple individual. 

- K.O. d’entrades i tir a cistella. 

 
 
Sol·licitem a les escoles o entitats que facin una revisió de la llei de protecció 

d’imatge, ja que ens agradaria fer una fotografia de germanor barrejant tots 

els participants d’aquesta jornada de categoria infantil i que sigui un bon 

record per tots. 

Tanmateix, cal confirmar assistència i una aproximació dels 

participants que assistiran de cada equip. 

 


