I Trobada Menuts i Menudets
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El CEM La Mar Bella, a punt
pels menuts i menudets

INFORMA’ T
E XPRESSA’ T

un rotllet de pernil La Selva i
una saludable peça de fruita de
Peras del Rincón de Soto.
Una vegada més, el CEEB es
prepara per celebrar l’esport
més familiar de Barcelona.

Els valors tornaran a ser la dinàmica general d’un esdeveniment que fomenta el respecte

CUIDA

CUIDA’ T

PASSA-T ’HO BÉ

Sport, la beguda isotònica ideal
perquè els jugadors i jugadores
més petits recuperin les forces;
un àlbum i un grapat de paquets
de cromos de la nova lliga futbolística, gentilesa de Panini;

APRÈN

h. Es preveu una alta participació d’infants nascuts entre
el 2008 i el 2010. Un total de
66 equips, 40 de futbol i 26 de
bàsquet, celebraran una bona
sessió d’esport prenadalenc. Es
calcula que La Mar Bella acollirà més de 700 nens i nenes
amb les seves respectives famílies. A part dels partits de futbol
i bàsquet, s’habilitarà una zona
lúdica amb inflables i esports de
tast com l’spiribol, el korfbal i el
futbol amb miniporteries. Finalitzada la festa, el CEEB repartirà un lot d’obsequis a cadascun
dels participants com a regal
previ als del Tió. Aquest lot
contindrà un refrescant Sunny

Els esportistes més petits gaudiran d’una jornada intensa i saludable (Fotos: Tomas Tyrpekl)

TR OBA

DISSABTE, MÉS DE 700 MENUTS I
MENUDETS PROTAGONITZARAN
LA PRIMERA TROBADA
POLIESPORTIVA DEL CURS

27/11/15

Ja està tot a punt per a la
celebració de la trobada de
Menuts i Menudets organitzada
pel Consell de l’Esport Escolar
de Barcelona. Lluny del fred, la
jornada, primera de les tres que
se celebraran aquesta temporada, tindrà lloc al pavelló del CEM
La Mar Bella de 9.00 h. a 14.30

