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LLIGA DE DEBAT DE SECUNDÀRIA I B
L’IES Josep Segrelles d’Albaida ha guanyat la primera fase local d
València. Així, Carme Beneyto, Laia Bru, Nerea Mateu, Manuel Mor
fase final de la competició del 22 al 24 d’abril en Tarragona.D’altra b
la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat 2020. En esta edició pa
ten sobre el tema «La tecnologia augmenta la felicitat?».  IES JOSE

UNA JORNADA MOLT
INCLUSIVA PER L’ART
L’art és la disciplina que ha unit al
CEIP Les Carolines de Picassent i el CEE
Verge d’Agost-Avapace de Bétera. D’es-
ta manera, els dos centres educatius
han començat 2020 amb una activitat
molt emotiva en la qual els escolars
han compartit dues jornades els pas-
sats dies 10 i 17 de gener en les quals
han donat llibertat a la seua faceta
més artística. I és que, com manifes-
ten des dels dos centres participants,
«els dos col·legis tenen com a projec-
te comú l'art i el nostre pensament és
que totes i tots, sense excepció, tenen
la capacitat de crear art.  CEIP LES
CAROLINES/CEE VERGE D’AGOST
L’HORTA SUD/CAMP DE TÚRIA

FORMACIÓ EN NUTRICIÓ PER A DOCENTS DE CENTRES VALENCIANS
El Col·legi Oficial de Dietistes-Nutricionistes de la Comunitat Valenciana (Codinucova) ha fet un pas endavant en l’educació alimentària i
promoció de la salut a l’aula  i està formant, a través del Cefire específic d’àmbit Científic, Tecnològic i Matemàtic al professorat de col·le-
gis i instituts valencians ja que «l’alimentació no és només determinant en el desenvolupament físic dels menors, sinó també en el cogni-
tiu i emocional», explica Clara González, la dietista i nutricionista responsable d’esta formació. L’objectiu del Codinucova és poder arri-
bar d'esta manera als estudiants creant consciència sobre l'alimentació saludable i aconseguint a mitjà termini una societat més
sana. COL·LEGI OFICIAL DE DIETISTES-NUTRICIONISTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA VALÈNCIA
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n Arranca el nou any i l’Associació
Esportiva Colpbol enceta tres ini-
ciatives més, a banda de presentar
la segona fase de la competició de
lliga integrada en els Jocs Espor-
tius de la Comunitat Valenciana;
tot un ventall d’opcions obertes
als centres, entitats esportives,
professorat i altres professionals
de l’educació física i l’esport per
endinsar-se en este esport d’equip
valencià, igualitari i inclusiu. 

En primer lloc la Lliga Oficial de
Colpbol -, en marxa des
d’octubre, va presentar fa una set-
mana la segona ronda de la com-
petició, on més de . esportis-
tes en edat escolar participen re-
presentant poblacions de nord a
sud del territori.

El calendari de la segona fase
es desenvoluparà des de finals de
gener fins al  d’abril i integra
quaranta jornades que es dispu-
taran, entre altres, a les localitats
d’Elx, Castelló, Alacant, Onda, Al-
boraia, Montcada, Ibi, Requena,
Alginet, Sagunt, Catarroja, Oliva,
Bétera, Almàssera, Benifaió, Sant
Joan d’Alacant, Riba-roja, Novel-
da, Vilamarxant, Xirivella, Alcàs-
ser, Enguera i Paterna.

Especial rellevància en esta
fase tindran poblacions com Ma-
nises, Mislata o Elda, que acolliran
jornades de lliga en diverses seus
de la localitat i València, que cele-
brarà sis jornades a distints barris
de la ciutat. El recorregut cap a les
Finals de Colpbol  del proper
maig continua en marxa.

D’altra banda, i després de
l’èxit del programa «+Colpbol»,
iniciativa nascuda de la col·labo-
ració entre l’Associació Esportiva
Colpbol i la Fundación Trinidad
Alfonso, i que en l’edició  van
disfrutar milers de persones, l’As-
sociació presenta ara «+Colpbol
», que evoluciona el format de

la passada temporada. Des de l’
de febrer s’obri el procés d’ins-
cripció a les accions «Juga a
Colpbol», pla de tallers didàctics
que els centres o altres entitats
que ho desitgen poden sol·licitar
a través de la web oficial
(www.colpbol.com), o «Forma’t
Colpbol», una nova edició del
Curs de Tècnic de Colpbol que es
realitzarà als mesos d’estiu, entre
altres.

Formació específica
Abans, a més, l’associació també
oferix una formació específica de
Colpbol adreçada exclusivament
a professorat d’educació física que
s’inicia pròximament a Torrent. 

Organitzada des del Cefire de
l’àmbit Artístico-Expressiu, els
docents interessats poden for-
mar-se en les bases conceptuals,
tècniques, tàctiques, reglamen-
tàries i didàctiques del Colpbol
de la mà de Juanjo Bendicho, i

dominar les ferramentes per in-
corporar-lo a les seues clases
d’educació física.

Per últim, i per quart any con-
secutiu, l’Associació presentarà
en breu el Campionat d’Espanya
de Colpbol , màxima compe-
tició d’àmbit estatal d’este esport
i gran esdeveniment que barreja
esport, educació i valors. La a Va-
lència Colpbol Cup inicia esta set-
mana el seu camí que culminarà
en el torneig que tindrà lloc del 
al  de juny a València.

De nou la Comunitat Valencia-
na acollirà el millor Colpbol i tor-
narà a ser referent de com es pot
viure l’esport des d’un altre punt
de vista, compromés amb la igual-
tat de gènere i la inclusió i genera-
dor de valors més enllà de la prò-
pia pràctica fisico-esportiva.

Els equips i entitats interessa-
des poden informar-se i inscriu-
re’s en les categories aleví, infantil,
cadet i especial en la web del tor-
neig www.valenciacolpbolcup.es.

Esperit col·lectiu
L’esperit col·lectiu és un dels eixos
fonamentals d’este esport que va
nàixer l’any  de la mà del pro-
fessor d’Eduació Física, Juanjo
Bendicho. El Colpbol és un esport
que evita l'increment de les desi-
gualtats, realçant l'esperit col·lec-
tiu; un vertader esport en equip,
que fomenta la màxima partici-
pació de tots siga com siga el seu
nivell físic-motor i que promou la
màxima cooperació, suavitzant la
gran càrrega d'individualisme
d'altres esports de la seua mateixa
categoria.

Altres eixos primordials d’este
esport són la coeducació, la igual-
tat de gènere, la integració i la su-
peració d’estereotips, la igualtat
d'oportunitats, l'èxit, l'autoestima,
el dinamisme, la riquesa motriu, la
senzillesa i l'atenció a la diversitat.

L’Associació Esportiva Colpbol inicia
l’any amb tres nous esdeveniments 
 LA LLIGA, EL PROGRAMA «+COLPBOL 20» I EL CAMPIONAT, PRINCIPALS ACCIONS

BATXILLERAT 2020
de la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat 2020 a la Universitat Politècnica de
ra i Amparo Obiols, amb Miquel Vanyó com a capità, representaran a la UPV en la
banda, la Universitat Jaume I de Castelló ha acollit, fa uns dies, la primera jornada de
articipen 13 equips, provinents de nou centres de la província de Castelló que deba-
EP SEGRELLES VALL D’ALBAIDA

UN COL·LEGI DE
VALÈNCIA GUANYA
UNA ESTANÇA 
AL REGNE UNIT
Les alumnes de 4t d’ESO del Col·legi
Sagrada Familia Patronat Joventut Obrera
de València han guanyat el concurs
«Volando Voy» organitzat per l’Agència
Education First. Gràcies a este certamen,
al que s’han apuntat 100 col·legis a nivell
nacional, les alumnes han guanyat una
estància d’una setmana al Regne Unit. Per
a participar, el grup de guanyadores ha
elaborat un vídeo on, de manera original,
agraïxen als seus professors la seua labor
docent. El concurs constava de dues parts,
en la primera fase, els vídeos participants
havien d'aconseguir els màxims likes
possible i, d'entre els tres vídeos amb més
vots, el jurat ha triat el guanyador.
COL·LEGI SAGRADA FAMILIA PATRONAT
JOVENTUT OBRERA VALÈNCIA

Un moment de la quarta jornada de les finals del torneig de Colpbol que es va fer l’any passat. LEVANTE-EMV

L’esperit col·lectiu, la
coeducació, la igualtat
de gènere i l’autoestima
són alguns dels eixos
principals d’este esport

L’associació oferix una
formació específica de
Colpbol amb el Cefire
per a professorat
d’Educació Física


