El curs passat es va iniciar el projecte de creació de la Secció Esportiva Escolar La Salut, amb
l’objectiu d’entrar dins dels projecte del Pla Català de l’Esport a l’Escola fomentat pel Consell
Català de l’Esport.
El projecte va ser aprovat, i aquest curs 2011-12 és el segon que la nostra escola està dins
del PCEE. Es va començar el primer any amb l’atletisme com a esport de la Secció, i aquest
curs s’ha intentat posar en marxa el Multiesport per les diferents edats però no s’ha tingut
prou gent interessada per poder tirar endavant l’activitat.
El primer pas que es va seguir va ser la creació del logotip de la SEE, aconseguit amb la fusió
del logotip de l’escola i un dibuix de l’esport que practica des del primer any la secció.
L’objectiu de la secció és fomentar l’esport escolar fora de l’horari lectiu. Així, al setembre van
començar la pràctica del nostre esport per segon any, que es realitza els dimarts, dijous i
divendres de 17.00 a 18.30 hores al camp de futbol municipal, treballant totes les especialitats
de l’atletisme (curses, salts i llançaments). A part dels entrenaments, també es participa en els
Jocs Esportius Escolars de Catalunya, tant a nivell de cross com de pista, participant els
nostres atletes a les Finals Nacionals de les diverses especialitats.
El primer acte de la nostra Secció Esportiva Escolar que va servir de presentació, va ser
l’organització de les curses infantils de la Collbatonina. En aquell acte es va presentar la SEE
davant del poble per part dels atletes i es va estrenar la samarreta de la Secció, que la poden
tenir tots els nens i nenes de l’escola posant-se en contacte amb el responsable de la Secció.
Els nostres atletes també han participat en proves de cross i pista a diverses poblacions de
Catalunya, obtenint molt bons resultats i gaudint de la pràctica de l’esport.
Un dels grans projectes de la Secció Esportiva Escolar La Salut, ha estat la creació d’un
Campionat Escolar Local d’Atletisme on poden participar tots els nens i nenes de Collbató que
estiguin en edat escolar, tant a nivell de primària com de secundària, i on es realitzen proves
de les diferents especialitats de l’atletisme. Aquest projecte es realitza conjuntament entre els
3 centres educatius del poble (Escola La Salut, Escola Mansuet i SI Collbató), portant-se a
terme al 3r trimestre de cada curs escolar. Tots els alumnes de l’Escola La Salut que vulguin
participar al Campionat Escolar amb la samarreta de la Secció Esportiva Escolar s’han de
posar en contacte amb els membres de la secció (seelasalut@gmail.com).
Continuarem treballant per fomentar l’esport escolar a l’Escola La Salut i a Collbató.

