TROBADES COMARCALS
Trobada Comarcal de 1r d’ESO
375 alumnes dels 4 instituts del Pla de l’Estany van participar a la Trobada Comarcal de 1r d’ESO el
passat divendres 25 d’octubre. Aquesta trobada està organitzada pel Consell Esportiu juntament els
alumnes de 2n curs del CFGS d’activitats físiques i esportives de l’institut Pere Alsius i Torrent.
El passat divendres 25 d’octubre es va dur a terme la
Trobada Comarcal de 1r d’ESO al parc de La Draga de
Banyoles on 375 alumnes dels diferents instituts de la
comarca van poder gaudir d’una jornada esportiva i festiva.
La jornada es va dividir en dues franges d’activitats on el
cros, l’ultimate i el cementiri van ser els esports practicats
durant la primera, mentre que el ritme, el rugbi flag i el
pitxet van ser les activitats realitzades després de la pausa.
Durant aquesta pausa els alumnes van poder esmorzar per
recuperar l’energia dipositada en la primera franja
d’activitats i alhora van tenir l’oportunitat de conèixer l’Esther Guerrero, atleta olímpica Banyolina.
Aquesta activitat va ser dinamitzada per la Càtedra d’Estudis Olímpics de la Universitat de Girona.
Els alumnes de 2n del CFGS d’activitats físiques i esportives de l’institut Pere Alsius i Torrent van ser els
encarregats de col·laborar en l’organització de la jornada així com en la dinamització de les diferents
activitats esportives al llarg de tot el matí.
Data i horari
Divendres 25 d’octubre de 2019 de 9.30 a 14.00 h
Participació
Participació Total
Centre Educatiu
INS Pere Alsius i Torrent
INS Pla de l’Estany
INS Josep Brugulat
Escola Casa Nostra
TOTAL
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Càtedra d’Estudis Olímpics de la Universitat de Girona
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Wifiboo
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