TROBADES COMARCALS

Trobada Comarcal 6è de primària
Més de 370 nens i nenes de 6è de primària de les escoles de la Comarca
participen a la Trobada Comarcal de 6è del curs 17-18 celebrada al Parc de La
Draga de Banyoles.
El dijous 9 de novembre de 2017, es va dur
a terme al Parc de La Draga de Banyoles, la
Trobada esportiva comarcal en horari lectiu
adreçada als nens i nenes de 6è de primària
de les escoles de la comarca. L’activitat
consistia en practicar diferents modalitats
esportives poc conegudes o practicades,
gràcies
a
la
col·laboració
d’entitats
esportives de la comarca i dels mestres
d’educació física de les escoles.
La trobada, organitzada pel Consell Esportiu
del Pla de l’Estany i el col·lectiu de mestres de primària va comptar amb una participació
total de 373 participants.
Jornada
Dijous 9 de novembre de 2017
Destinataris
Nens i nenes de 6è de primària de les escoles del Pla de l’Estany
Horari
9.00 a 9.35
9.35 a 9.50
9.50 a 10.50
10.50 a 11.05
11.05 a 12.05
12.05 a 12.15

Rebuda de participants
Benvinguda i distribució de grups
1a ronda d’activitats
Esmorzar
2a ronda d’activitats
Ball final amb foto de grup i sortida cap a les escoles

Activitats i desenvolupament de la jornada
▪ Els nens/es arribaven a partir de les 9.30 h al Parc de La Draga de Banyoles.
▪ Un cop allà es dirigien cap a la zona designada per cada centre, deixaven les seves
pertinences i esperaven assentats fins que des de megafonia se’ls donés la
benvinguda així com la informació de la jornada i es fes el repartiment de grups.
▪ Cada participant té un grup assignat i porta dibuixat a la mà una lletra o un
número segons el seu grup.
▪ A les 09.50 h es donava el tret de sortida a l’activitat, on els grups passaven per 3
camps diferents durant un temps proper als 20’, realitzaven un descans per
esmorzar de 15’ i reprenien l’activitat amb 3 estacions més durant 20’ cadascuna.
▪ Un cop finalitzades les 6 rotacions, tots els grups, mestres i personal tècnic es
dirigien a la zona de zumba per tal de realitzar el ball final amb tots els
participants, fer la fotografia de grup i la cloenda de la trobada.
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Participació

PARTICIPACIÓ
CENTRE EDUCATIU

ALUMNAT

Alzina Reclamadora

21

Baldiri Reixac

47

Bora Gran

14

Can Puig

52

Carles de Fortuny

11

Casa Nostra

25

La Draga

52

L’Entorn

57

Pla de l’Ametller

52

Sant Esteve de Guialbes

8

Vall del Terri

34

TOTAL

373

Entitats organitzadores
Consell Esportiu del Pla de l’Estany
Mestres d’Educació Física de les escoles de la comarca
Club Esportiu Tríops
Club Bàsquet Banyoles
Club Esportiu Artsport
Col·labora
Generalitat de Catalunya – Secretaria General de l’Esport
Generalitat de Catalunya – Departament d’Ensenyament
Unió de Consells Esportius de Catalunya
Diputació de Girona
Consell Comarcal del Pla de l’Estany
Ajuntament de Banyoles
Imatges
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