CALENDARI OFICIAL ACTVITATS ALTERNATIVES

CATEGORIA PREBENJAMÍ – Nascuts 2013-2014

PREBENJAMÍ
ARO CE “A”
EF BAIX TER “A”
EF CALONGE-ST ANTONI “A”
FPCE BEGUR “A”
EF BAIX TER “B”
EF CALONGE-ST ANTONI “B”
FPCE BEGUR “B”
ARO CE “B”

1a Fase:

Lliga formada per 1 grup de tots contra tots.
Cada dilluns rebreu una fitxa (B o C ) segons les mesures sanitàries
del moment.

•

Inici lliga:

21/22-11-2020

•

Final lliga:

23/24-01-2021

•

Total Jornades:

7 Jornades

Fitxes:

Pla B: La fitxa es farà arribar cada dilluns, els coordinadors perquè la
facin arribar els seus entrenadors/es, que seran els encarregats de
treballar-la amb el seu equip.
Pla C: La fitxa es farà arribar cada dilluns, els coordinadors perquè la
facin arribar els seus entrenadors/es, que seran els encarregats de
treballar-la amb el seu equip.

Avaluació:

Pla B: El Tutor de joc serà l’encarregat de realitzar l’avaluació
corresponent.
Pla C: Cada jugador/a gravarà la realització de la jornada, la qual
serà enviada al seu entrenador/a qui avaluarà l’activitat segons el
sistema d’avaluació de cada fitxa.
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Classificació:

Pla B: El Consell Esportiu elaborarà una classificació interna, que es
farà pública en el moment de la seva finalització, i que servirà única
i exclusivament com a eina del Consell Esportiu per tal de distribuir
els equips a la segona fase, en funció del seu nivell tècnic.
Pla C: El Consell Esportiu NO elaborarà una classificació.
Aquest pla només es pretén donar continuïtat al procés
d’ensenyament-aprenentatge que proporciona la pràctica de
l’activitat física en situació de competició.
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