II trobada Menuts i Menudets
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Dissabte, 17 de març
Col·legi Sagrat Cor Sarrià
POLIESPORTIU

Sagrat Cor de Sarrià acollirà
a tots els menuts i menudets

INFORMA’ T
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Com en totes les jornades, un cop
finalitzada s’entregarà un obsequi a cadascun dels participants.
Es preveu una bona acollida de
famílies que començaran el cap
de setmana amb esport i valors!

Companyonia, respecte, treball en equip, compromís... Factors decisius d’un partit del CEEB!

CUIDA

CUIDA’ T

PASSA-T ’HO BÉ

motiu, convé recordar que els
nens i nenes que vulguin participar
i encara no s’hagin inscrit, disposen
fins al dilluns, 12 de març, per ferho a través de l’aplicació de la web
de l’entitat.

APRÈN

nada directament orientada a
nens i nenes que s’inicien o es troben en els primers anys de competició. El Consell de l’Esport Escolar
de Barcelona proporcionarà tot el
divertiment necessari, però sempre acompanyat d’una visió educativa i responsable vers els jugadors i jugadores que es troben en
edat de creixement i que, per tant,
són més vulnerables davant el joc
brut i la falta de valors.
La trobada, que començarà a
les 9.00 i finalitzarà a les 14.00
h., comptarà amb el suport dels
alumnes de l’Escola Lexia, que
exerciran com a tutors de joc.
Fins ara, el CEEB ja ha registrat
a 30 equips escolars! Per aquest

El bàsquet, un dels grans reclams de menuts i menudets! (Fotos: Peras Rincón de Soto)

TR OBA

MÉS DE 30 EQUIPS DE PRIMER
I SEGON CURS DE PRIMÀRIA
S’HAN INSCRIT EN LA SEGONA
TROBADA DE LA TEMPORADA

2/3/18

Els menuts i menudets es
traslladaran al Col·legi Sagrat Cor
Sarrià de cara a la segona trobada
de la temporada!
Centenars d’infants de primer i
segon curs de primària assistiran
a les instal·lacions d’aquest gran
centre docent de la ciutat per jugar
partits de F5 i bàsquet en una jor-

