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Com cada any la Secció Esportiva de l’Escola França us convida a la Jornada Esportiva que 

celebrarem el proper dissabte 28 de maig de 9.00 a 13.30 hores dins del propi recinte de 

l’Escola França. 

Enguany, us hem preparat un munt d’activitats perquè gaudiu de l’esport en companyia dels 

vostres companys i companyes i també.... alguna activitat pels pares!! 

Programa  

- Vine i participa en activitats 

esportives! 

De 9.00 a 11.30 hores 

Parvulari (P3, P4 i P5) 

Cicle Inicial (1r a 3r) 

Segon Cicle (4t a 6è) 

- Vine i anima als nostres equips! 

D’11.30 a 13.30 hores 

Bàsquet Aleví, França – Maria Auxiliadora           

Bàsquet Benjamí, França – Escola Pia 

Handbol, França – Karmel 

 

- Vine i aplaudeix els teus 

companys! 

D’11.30  a 13.30 hores 

Exhibicions a càrrec dels participants de les 

activitats extraescolars de bikes, patinatge i 

hip-hop. Tu també podràs provar de fer el 

circuit amb bici! 

- Vine  i regala’t uns moments!  

De 9.40 a 10.40 h o d’11.40 a 12.40  

Taller de tècniques de relaxació per a pares i 

mares 

Hi haurà servei de bar amb begudes, cafès, entrepans, magdalenes i empanades. 

Amb cada consumició us donarem un número pel sorteig d’un val de 70 euros en material esportiu. 

 

També farem entrega del premi del concurs de dibuix de la 

mascota d’aquesta Jornada Esportiva a l’alumne Candy 

Gallarday Peve de 3er-A per aquest magnífic dibuix. 

A tots els/les participants que hagin fet sencer tot el 

recorregut de les activitats esportives entre les 9:00 i les 11:30h 

se’ls donarà esmorzar i un record de la jornada. 

Fes esport… fes salut! 
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Butlletes d’inscripció 

Data límit: dilluns 16 de maig a lliurar a la bústia de l’AMPA  

Activitats esportives 

En / Na........................................... ....................  amb DNI.. ...........................                         

 

com a pare/mare/tutor legal de l’alumne de ............... curs, en/na ......................

...................................................... ........................ ,autoritzo al meu fill/filla a participar en les 

activitats de la Jornada Esportiva 2011 que es celebraran a l’Escola França el 28 de maig de 2011. 

I responc pels danys i perjudicis que es poguessin patir en participar a les activitats. I entenc que 

tot alumne que no respecti les normes de convivència perdrà el dret a participar en aquesta 

jornada. 

 
 
Signatura 
 
 

Taller de tècniques de relaxació 

En / na ................................................................  com a mare/ pare / tutor legal d’un alumne/a 

de l’Escola França m’interessa participar en el taller de Tècniques de Relaxació a la sessió: 

            de 9:40 a 10:40 h                    de 11:40 a 12:40h 
 
En / na ................................................................  com a mare/ pare / tutor legal d’un alumne/a 

de l’Escola França m’interessa participar en el taller de Tècniques de Relaxació a la sessió: 

            de 9:40 a 10:40 h                    de 11:40 a 12:40h 
 
 
Amb la col�laboració de: 

  

      

Fes esport… fes salut! 

Restaurant Oblongo 
Pastisseria Delicity 
Agraïm a la monitora i els nens i nenes de l’extraescolar El 
Món de les Arts que faran el cartell de la Jornada  
 


