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La plaça d’El Mirador acull diumenge la 1a Fira d’activitats
extraescolars

Dimarts 22 de maig de 2018

Un total de 25 entitats, empreses i serveis municipals donaran a conèixer les seves
activitats extraescolars a la 1a Fira d’activitats extraescolars que tindrà lloc aquest
diumenge, 27 de maig, de 10 a 14 h, a la plaça d’El Mirador. L’activitat,
organitzada per la Regidoria d’Infància i Adolescència, té per objectiu donar a
conèixer el conjunt de propostes que les famílies tenen a disposició per als seus fills
i filles fora de l’horari lectiu durant el curs 2018-2019.

Segons la regidora d’Infància i Adolescència, Ángela Pappalardo, “la celebració de
la fira arriba en un moment idoni ja que les famílies comencen a informar-se
sobre quines activitats podran fer els seus infants amb vistes al curs que ve”.
“Les activitats extraescolars són una bona opció per afavorir entorns
educatius, de relació i de lleure per als infants i joves i a Castellar existeix un
ventall molt ampli”, afegeix Pappalardo.

Així, els assistents a la fira podran visitar:

6 estands de l’àmbit esportiu (Canglomerat, Club Atlètic Castellar, Escola de
Trial ElBixu, Futbol Sala Castellar, Hoquei Club Castellar i Kenpo Karate
Studios)
5 estands d’idiomes (Idiomes Castellar, Kids&Us, Nova Language,
Novacadèmia i El Mirador)
5 estands dedicats a l’oferta musical, d’arts escèniques i/o plàstiques
(Artcàdia, Cor Sant Esteve, Enric Aguilar, Escola Municipal de Música i
Espaiart)
4 estands dedicats a activitats de cultura popular (ASAC, Ball de Bastons,
Castellers de Castellar i Grup Pessebrista de la Capella de Montserrat)
3 estands dedicats a l’oferta de lleure (Amics del Puig de la Creu, Colònies i
Esplai Xiribec i Ludoteca les 3 Moreres)
1 estand dedicat a la Robòtica (Codelearn)
1 estand dedicat a l’acció social i solidària (Creu Roja)

Durant tot el matí de diumenge els participants presentaran la seva oferta
d’activitats en estands informatius. Aprofitant el marc de la fira, alguns d’ells també
duran a terme diverses activitats, tallers i exhibicions:

Aprofitant la celebració de la fira, el setmanari L’Actual editarà aquest divendres
una guia d’activitats extraescolars del curs 2018-2019 que contindrà la informació
de l’oferta de fins a 24 entitats, empreses i serveis (la major part de les quals
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participen a la fira). Aquest suplement, juntament amb la guia de Casals d’Estiu que
es va publicar en la darrera edició del setmanari, es distribuirà gratuïtament  a la
fira.
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