
PROGRAMA D’ACTIVITATS 

 

09.30 hores:  

Benvinguda a la FESTA DE L’ESPORT amb pastes, begudes  

i moltes novetats… 
Hi haurà dietes alternatives. 

09.30 a 12 hores:  

A l’espai del menjador  

Podrem gaudir fent unes partides d’ESCACS.  

Obert a tothom, mares, pares, nens i nenes. 

10.00 a 10.30 hores: 

Al camp de bàsquet 

Partit de BÀSQUET. Alevins / Benjamins 
 

Al camp de fútbol 

Iniciació Esportiva (1er i 2on) 

10.30 a 11.00 hores: 

Al camp de fútbol 

Exhibició de PATINATGE 
 

Al camp de Bàsquet  

HOKEY 

10.30 a 11.00 hores:  

Al gimnàs de l’escola  

Els nens i nenes de P4 i P5 faran el circuit d’escola esportiva. 

11.00 a 11.30 hores: 

Al camp de Fútbol 

Partit de FÚTBOL. Alevins / Benjamins 

 

 

 

 

11.30 a 12.00 hores:  

Al gimnàs de l’escola 

Els alumnes de GUITARRA realitzaran la seva  exhibició. 

12.00 a 12.30 hores:  

Al pati de l’escola 

Balls final de curs de DANCE SESSION i STREET DANCE. 

12.30 a 13.00 hores:  

Al pati de l’escola 

Balls final de curs de BOLLYWOOD. I final de festa a càrrec de 

les mares del cole. 

13.00 hores:  

Tots els nens/es participants a les extraescolars de tarda rebran 

les seves medalles de mans dels seus monitors. 

Per finalitzar la jornada tindrem una exhibició d’arts marcials. 

Activitat que tindrem com a novetat durant el casal d’estiu 

d’aquest any. 

________________________________________________________ 

Recordeu que aquells infants que fan natació rebran la seva 

medalla i samarreta també aquest dia!!!!! 

Hi podeu participar tots!!!! 

  



 

Els nens i les nenes de l’escola participants han de portar 

l’equipament respectiu i seguir les convocatòries dels seus 

monitors i monitores. 

Tots els nens/es que hagin participat en qualsevol de les 

activitats, podran pasar a recollir les seves samarretes de la festa 

de l’esport d’aquest any!!!!!! 

• Escola Esportiva 

• Iniciació Esportiva 

• Futbol 

• Bàsquet 

• Natació 

• Escacs 

• Guitarra 

• Dance Session 

• Street Dance 

• Bollywood 

• Patinatge i Hoquei 

 

I tots aquells que no tingueu la vostra samarreta (nens i pares) 

les podreu adquirir el mateix dia de la festa per només 5 euros. 

Hi hauran INFLABLES. 
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