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Darrers dies per inscriure’s
a la segona fase de la lliga
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el bon funcionament dels partits.
Pares, mares i familiars donaran
finalment el suport indispensable
perquè la segona fase d’esports
d’equip es converteixi en una etapa clau de la temporada.

La salutació entre equips rivals és quelcom fonamental en els esports d’equip del CEEB

CUIDA

CUIDA’ T

PASSA-T ’HO BÉ

competicions d’equip del Consell
de l’Esport Escolar de Barcelona.
Novament, la figura del tutor de
joc també destacarà durant les jornades com una peça clau i un referent a l’hora de vetllar pels valors i

APRÈN

tida de la segona etapa del curs
2017-2018 de disciplines com el
bàsquet, les 3 modalitats de futbol, l’handbol i el voleibol. 14 jornades després finalitzarà la fase,
que donarà pas a les trobades
de cloenda i les finals de la ciutat comtal.
Com a fet a destacar, les noves
pilotes de Wala apareixeran en
aquesta segona fase dels Jocs
Escolars per proporcionar tota la
qualitat necessària al desenvolupament del joc.
A més a més, es preveu un volum
de participació major que el de la
primera fase. Tots aquells equips
que no van arribar a temps a l’octubre, poden adherir-se ara a les

Esportistes de totes les edats i categories posaran en pràctica el treball en equip! (Fotos: CEEB)

TR OBA

CENTENARS D’INFANTS I JOVES
GAUDIRAN DE LA SEGONA FASE
D’ESPORTS D’EQUIP DEL CEEB I
PROVARAN NOVES PILOTES WALA

5/12/17

Fins al dimarts, 12 de desembre, els nens, nenes i joves que
vulguin inscriure’s a la segona
fase de la temporada d’esports
d’equip del CEEB encara poden
fer-ho a través de l’aplicació de la
web del CEEB.
El cap de setmana de l’11 i 12 del
mateix mes sonarà el tret de sor-

