___________________________________________
L'AMPA de l'escola Mas Boadella us convida a participar en la I Jornada Esportiva que es farà a l'escola el pròxim 4 de juny de 9
a 21 h aproximadament amb una botifarrada inclosa.
Volem passar una bona estona amb tots vosaltres i que els nens puguin fer un tanteig de les activitats que us proposarem pel
següent curs escolar.
Per tant, si vols compartir una bona estona amb els teus companys com si vols provar les activitats del curs vinent, vine i
participa. Pots participar en totes aquelles activitats que vulguis!!
Enllaç d’inscripció online: http://goo.gl/forms/IN9iAuH0JA
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Gimcana Iniciació Esportiva/Multiesport:
Adreçats als nens i nenes de P3 fins a 2n, viuran una autèntica gimcana.

Ultimate Pares i Nens:
L'ultimate, és un esport d'equip competitiu que es juga amb un disc volador o frisbee. L'objectiu del joc és aconseguir punts
passant el disc al final de la zona oposada, de manera semblant al futbol americà. Els jugadors no poden córrer mentre tenen el
disc. L'ultimate es caracteritza pel seu esperit del joc, amb els principis de joc net, esportivitat i goig de jugar.
Tant els pares com els nens podreu provar aquesta activitat, i no és necessari que aneu junts.

PATINATGE EN LÍNIA:
Començarem l'activitat amb una demostració dels nens i nenes que practiquen aquesta activitat a l'escola, després tots ens
posarem els patins i a practicar! No importa el nivell que tingueu, però no oblideu els patins en línia i les proteccions.

JUDO:
El Judo és un dels esports més adequats perquè el practiquin tant els nens com les nenes, ja que no només es basa en el
moviment físic sinó que també té en compte nombrosos valors que van més enllà de l'esport.
L'activitat començarà amb l'entrega de cinturons als nostres judokes, segons el nivell que hagin adquirit durant el curs.
Seguidament passarem a fer uns jocs per conèixer l'activitat amb tots vosaltres.

ESCACS SIMULTÀNIES:
Saps tots els beneficis que té la pràctica d'escacs: Concentració, Raonament, Paciència, Persistència, Creativitat, Intuïció,
Memòria, Competències en la presa de decisions, Motivació, Esportivitat, Assumpció de responsabilitats, Respecte...
Vols provar les teves habilitats jugant a escacs, i enfrontar-te al nostre mestre de l'activitat? Serà una estona divertida.
Els pares que vulguin competir amb els nostres infants, només ens l'haureu d'indicar a la inscripció, segur que els nens estaran
encantats de jugar amb vosaltres!

VOLEI, BÀSQUET, HANDBOL I FUTBOL:
Que millor que practicar els esports de sempre, els que ens agraden, o provar aquells que mai hem jugat, a l'igual ens sorprenem

BOTIFARRADA I BEGUDA DURANT TOTA LA TROBADA:
Heu llegit bé!! Tenim botifarrada! Així no haureu de tornar corrents a casa a fer el dinar. La botifarrada tindrà un preu simbòlic.
A la sol·licitud només haureu de posar quantes voldreu.
Com veieu, és un projecte molt ambiciós, pensat per als nostres nens i nenes, i que necessita la vostra col·laboració, tant el
dia de la festa, com si podeu col·laborar d'una altra forma. Si esteu interessat, a la inscripció ens ho indiqueu i ens posarem en
contacte amb vosaltres, o bé ens podeu escriure a comunicacio@escolamasboadella.com
o extraescolars@escolamasboadella.com i us informarem de tot el que necessitem.

L’horari es aproximat, tot dependrà del nombre d’inscrits. Hi ha de temps fins el 15 de maig.
Si algú no pot realitzar la inscripció online, pot anar des de les 16:30 fins a les 19h a l’escola i la Mireia,
coordinadora d’extraescolars us ajudarà.
Sense vosaltres això no serà possible.
Comissió d'Extraescolars

