
Ajuntament de Castellar del Vallès

Actualitat

Imatge d'una edició anterior de les Jornades Esportives del Consell d'InfantsImage not found or type unknown

Imatge d'una edició anterior de les Jornades Esportives del Consell d'Infants

Mig miler d’alumnes de 5è i 6è de primària participaran dijous i
divendres en les jornades esportives del Consell d’Infants

Dimarts 13 de maig de 2014

Per tercer curs consecutiu, les propostes del Consell d’Infants inclouen
aquestes jornades programades a les pistes municipals d’atletisme

Mig miler d’estudiants de 5è i 6è de primària de Castellar del Vallès i Sant Llorenç
Savall (274 de 5è i 228 de 6è) participaran dijous i divendres, respectivament, en les
jornades esportives que s’inclouen per tercera vegada en la programació d’activitats
del curs 2013-2014 del Consell d’Infants.

Les pistes municipals d’atletisme seran l’escenari d’aquesta iniciativa que ambdós
dies començarà a les 9.30 hores i que, com a novetat, s’allargarà fins a la tarda, amb
l’objectiu que els alumnes dels diferents centres tinguin una estona de convivència.
Els nois i noies es distribuiran en equips integrats per alumnes de totes les escoles
participants per fer les proves programades, de 10 minuts de durada i que no tenen
caire competitiu: joc del KO, polis i cacos, joc de matar, atrapibol, llançament, cursa
de relleus, futbol cranc, salt de llargada i cursa d’obstacles. Els alumnes de 5è, a
més, faran les activitats de paracaigudes i salt d’alçada. Al final de la jornada
esportiva es durà a terme una activitat conjunta. Enguany, la programació de les
jornades inclou esmorzar i dinar.

La proposta, que se celebra per tercer curs consecutiu, està organitzada pel grup de
treball de mestres d’educació física del Servei Educatiu del Vallès Occidental VIII i
pel mateix Consell d’Infants, que decideix quines proves es faran a les jornades a
partir de les propostes rebudes de tots els alumnes.

Les propostes del Consell d’Infants finalitzaran amb la presentació de propostes que
els alumnes faran al Ple el proper 22 de maig, i la Festa del Dia Mundial del Medi
Ambient, que tindrà lloc dijous 5 de juny. de 17 a 20 h a la plaça Major.
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