Festa esportiva 2015
al Ramon Castellort
Castellort
Hola famílies!
El proper dissabte 30 de Maig de 2015 torna La

festa esportiva!!!.

HORARI

9h a
11:30h
11:30h a
12 h
12h a
13h
13h a
14h

1r a 4t
5è i 6è
De 10h a
13’0
13’00h
P5

Minipartits de poliesportiu

Activitat “Just Dance” a la sala d’audiovisuals.

Minipartits de poliesportiu

Activitat “JustDance” a la sala d’audiovisuals.

P3P3-P4P4-P5: Tallers de manualitats per jugar(freesbee, bike,...) i regal per participar-hi!
11h a 12h

TOTHOM : MasterClass de “Zumba” al gimnàs de l’escola.
futbol per a nens i nenes de P5

TOTHOM

Partit de
Preparació Gimcana i exhibició de BATUCADA
Gimcana familiar!!!! el 1r Torn- de 12h a 13h (20 familíes per torn)

TOTHOM

Gimcana familiar per el 2n torn-

TOTHOM

Tothom que vingui a la Festa Esportiva està convidat/ada a un dinar:

14h a
16h

de 13h a 14h. (20 familíes per torn)

entrepà de botifarra o formatge, una aigua i una peça de fruita.

TOTHOM

LA GRAN BATALLA AQUÀTICA DE COLORS PARES vs FILLS (Aigües de colors,
globus i si voleu, porteu el vostre estri per deixar ben xops els vostres pares!!!!!
La diada acabarà amb el lliurament d’obsequis per tots els participants de la Festa i
TOTHOM
amb uns partits de PARES i MARES vs MONITORS de Bàsquet i Futbol!
Els/les alumnes de 6è, juntament amb les seves famílies gestionaran el servei de bar.
16h
17h

ELS PARTITS:
PARTITS: Per a participar dels partits de la Festa Esportiva tots els nens i nenes han d’emplenar la
inscripció que hi ha a continuació. Els monitors formaran els equips així com assignaran els corresponents nens/es
entrenadors/es. El dijous 28 de Maig en el taulell d’esports quedaran exposats horaris i composicíó dels equips.
LA GIMCANA FAMILIAR està pensada perquè pares, mares i fills participin tots junts en una activitat divertida
en família tot realitzant proves senzilles relacionades amb l’esport. Per a participar-hi cal emplenar la inscripció
que hi ha a continuació. Hi haurà 2 torns de gimcana per així fer-la més ràpida i dinàmica, la durada aproximada
de la gimcana serà de 50’ per torn. El torn de la gimcana, s’adjudicarà per ordre d’inscripcio, i si algú té alguna
preferència d’horari, que ho escrigui a observacions de la Gimcana.
Heu de tenir present, que en aquesta activitat a l’escola gestionada per l’Ampa la responsabilitat de tots els nens i
nenes que hi participin és dels seus pares, mares o tutors.

Data límit d’inscripció: dimecres 27 de Maig. DEIXAR A LA BÚSTIA DE L’AMPA
BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ FESTA

ESPORTIVA DEL 30 DE MAIG DE 2015

El/la nen/a …………………………………………………………………… del curs…………… participarà en:
(P3-P4-P5) TALLERS I JOCS PSICOMOTRIUS es quedarà a dinar SÍ
(P5) PARTIT DE FUTBOL i es quedarà a dinar SÍ

/ NO

/ NO

(1R A 6È) PARTITS JORNADA ESPORTIVA i es quedarà dinar SÍ

/ NO

La família……………………………………………………….. participarà de la Gimcana familiar i seran un total de ……..
adults i …………… nens/es. Els noms dels quals són:………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………… i SÍ

/ NO

ens quedarem a dinar.

Observacions Torn:…………………………………………………………………………………………………………………………………….

BATALLA AQUÀTICA SÍ

/ NO

//Nº Participants:………………………………………..………….

I acceptem les normes establertes per l’Ampa en l’activitat “Festa Esportiva”
Autoritzeu els drets d’imatge de tots els participants d’aquesta butlleta a la web de l’escola/ampa.

Signatura pare, mare, tutor

Secció
Esportiva

