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DIA: 28 de juny del 2018. 

HORARI: de 17:00 a 18:30. 

LLOC DE REALITZACIÓ: Pavelló Municipal d’Esports 

dels Monjos (Avda. Cal Rubió, s/n). 

INSCRIPCIONS: a la pàgina web de l’ajuntament (clica a 

dibuix de activitats esportives)  

CONSULTES: a l’ajuntament de 17:00 a 19:00 hores,  

del 4 al 14 de juny del 2018. 

 

PREU: 2€ pagar en horari de consultes. 

 

CONDICIONS: Només es podran apuntar els nens/es 

que hagin nascut entre l’any 2012 i el 2013, és a dir, que 

si no han repetit curs mai, actualment estiguin cursant  

P-4 i P-5 de infantil. 

 

DADES D’INTERÈS: Per tal d’apuntar-se només caldrà 

omplir la butlleta d’inscripció que acompanya a aquest 

díptic informatiu i portar-lo al Pavelló Municipal d’Es-

ports. 

 

En cas de dubtes podreu trucar al telèfon: 620591381. 

La “Trobada multi esportiva estiuenca” consta d’una 

trobada esportivo-lúdica plena de jocs, circuits i torneigs on 

l’esperit esportiu i competitiu es barregen amb la diversió i 

solidaritat esportiva. El sistema de competició es farà mitjan-

çant un sorteig que emparellarà als diferents nens/es en dis-

tints equips per a enfrontar-se en torns de 20 minuts de du-

ració (sigui l’activitat esportiva que sigui). En acabar un torn 

es deixarà 10 minuts per a poder beure aigua i descansar 

abans de que es realitzi una rotació total de tots els equips en 

un altre camp de lloc i en un altre esport diferent, però contra 

el mateix equip. 

Els nens/es que formin part d’un equip participaran amb 

aquest mateix durant tot l’esdeveniment. 

Els equips es formaran a partir d’una barreja dels dos sexes, 

de les diferents edats i dels tres centres participants, els 

Doctor Samaranch i l’Arrels dels Monjos i l’escola Sant Domè-

nec de la Ràpita, a elecció personal dels monitors d’esport, per 

tal de fomentar la igualtat, el companyerisme i la diversitat. 

 

Al final de la trobada es premiaran a tots els equips amb una 

atenció d’agraïment a tant d’esforç, un premi honorífic i una 

gran fotografia de tots els/les participants per recordar i 

memorar el torneig que s’inclourà al diari del poble. 

 

Com a puntualitat s’ha d’accentuar que tots els equips estaran 
compensats i en igualtat de condicions per a participar. 


