Organitza

ATUÏTES

R
ACTIVITATS G

Inscripcions
A partir del 27 de setembre

Promou

CURS
21/22

Inici de les activitats:
setmana de l'11 d'octubre 2021

A on?
• Oficines del Consell Esportiu (Pavelló de La Farga)
• www.ceplaestany.cat

Col·labora

Més informació
Consell Esportiu del Pla de l’Estany

De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h,
i dimarts i dijous de 15.00 a 18.00h.

consellesportiu@ceplaestany.cat
972 58 13 44
www.ceplaestany.cat

Es garanteix
l'activitat durant el
curs escolar

Amb el suport

Activitats adaptades
a la normativa
del moment

Oficina Jove Cal Drac
De dilluns a divendres de 11.00 a 13.00
i de 17.00 a 20.00h
Patrocina

joventut@ajbanyoles.org
972 58 32 11

Pràctica
esportiva
segura

RAL
#ACTIVITATALMEDINATU
#DIVERSIÓASSEGURADA

INÀRIES

#SORTIDESEXTRAORD

JOVESENDANSA

1
ARTS
MARCIALS
Activa el teu cos
a les tardes descobrint
noves disciplines i apaga
el Tik Tok per una estona!

Qui pot participar?
Nens/es de 1r a 6è de primària
A on es fa?
Casal de Barri de La Farga (Banyoles)
Quan?
Dilluns i dimecres
De 17.00 a 18:30 h

2

Forma part de la cultura urbana
i balla fins que les bambes
treguin fum!

T’agrada el futbol?
Els valors del FC Barcelona
t’esperen!
Qui pot participar?
Joves de 1r a 4t d’ESO
A on es fa?
Pavelló i Escola de Can Puig
Quan?
Dilluns i dimecres de 17.00 a 19.00 h

Qui pot participar?
Joves de 1r d’ESO
a 2n de Batxillerat
A on es fa?
Gimnàs de l’Escola
Pla de l’Ametller
Quan?
Dijous
17.00 a 18.30 h

3

Baixa a jugar a la pista
del teu barri,
nosaltres et portem
la diversió!
Qui pot participar?
Nens/es de 1r a 6è de primària
Joves de 1r a 4t d’ESO
A quins barris i a on?
Barri de Canaleta
(Pista Cruyff)

4

Barri de Sant Pere
(Pista de bàsquet)

Quan?
Barri de Canaleta

dimarts de 17.00 a 18.30 (joves de secundària)
i divendres de 17.00 a 18.30 (nens/es de primària).

Barri de Sant Pere

dimecres (joves de secundària)
i divendres (nens/es de primària)
17.00 a 18.30 h.

