16- MEMÒRIA

RODAJOC
RODAJOC
Fins a 406 nens i nenes de 3r de primària de les escoles del Pla de l’Estany participen en
l’activitat de Rodajoc celebrada el 16 de març a Banyoles.
Més de 400 alumnes van participar el divendres
16 de març a l’activitat de Rodajoc, realitzada a la
Plaça Major i al Parc de la Muralla de Banyoles.
L’activitat, que reivindica l’ús dels espais públics
com a zona de jocs, tracta de practicar diversos
jocs provinents de diferents cultures del món,
interrelacionant els alumnes i utilitzant material
reciclable com a material de joc.
Com a cloenda de la jornada es van realitzar
diferents jocs conjunts amb els paracaigudes.

Jornada

Divendres 16 de març de 2018
Destinataris

Nens i nenes de 3r de primària de les escoles de la comarca
Horari
07.45 a 08.00
08.00 a 08.45
08.45 a 09.00
09.00 a 09.30
09.30 a 09.45
09.45 a 12.00
12.00 a 12.15
12.15 a 12.45
12.45 a 13.00

Reunió amb mestres i monitors
Muntatge logístic
Reunió amb monitors per concretar últims detalls
Sortida de les escoles i rebuda de participants a la Plaça del Maig
Benvinguda i distribució de grups
Activitats Rodajoc (cada estació dura 10’)
Cloenda (activitat de paracaigudes)
Sortida cap a les escoles i desmuntatge logístic
Valoració de la jornada amb tot el personal

Activitats i desenvolupament de la jornada
 Monitors/es, professors/es i tècnics del Consell Esportiu, estaven convocats a les 07.45 hores
a la Plaça Major de Banyoles.
 Els dos espais escollits en aquesta edició han estat la Plaça Major i la Parc de la Muralla.
 A les 09.15 hores han començat a arribar els primers nens i nenes a la Plaça Major, lloc de
rebuda dels participants.
 Després d’una presentació i explicació als participants, s’iniciava l’activitat a les 09.45 hores.
 Cada estació durava de 10 minuts, excepte la primera que era de 13 minuts, el motiu és que
a la primera estació es realitza una breu presentació que serveix perquè els nens i nenes del
grup es coneguin, ja que els grups estan formats per alumnes de diferents escoles.
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A les 12.00 hores, una vegada finalitzades les activitats, els grups s’han concentrat a l Parc
de la Muralla per realitzar la cloenda conjunta, la qual ha consistit amb l’enlairament de
paracaigudes.

Participació
PARTICIPACIÓ
CENTRE EDUCATIU

ALUMNAT

Alzina Reclamadora

18

Baldiri Reixac

44

Bora Gran

18

Camins

46

Can Puig

50

Casa Nostra

28

La Draga

47

L’Entorn

53

Pla de l’Ametller

44

Sant Esteve de Guialbes

19

Vall del Terri

39
TOTAL

406

Entitats organitzadores

Consell Esportiu del Pla de l’Estany
Mestres d’Educació Física de les escoles de la comarca
Col·labora
Alumnes del Cicle Formatiu de Grau Superior de l’INS Pere Alsius i Torrent
Ajuntament de Banyoles
Consell Comarcal del Pla de l’Estany
Unió de Consells Esportius de Catalunya
Diputació de Girona
Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya
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Imatges
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