
El Congrés- Indians i Navas:  fem un tastet”  

 

 
Veniu i feu un tast de les activitats que s’ofereixen al barri: 

jugueu, balleu, salteu i participeu de la festa. 
 

Dissabte 23 de maig de 10.30 a 13.30h 
ESCOLA ARRELS (Entrada pel pati del carrer Can Ros, 2) 

 
Organitza:  Entitats I Ampes  de les escoles que formen part del projecte 

Temps de Barri Temps Educatiu Compartit 
 
BENVINGUDA 

10.30h BENVINGUDA a càrrec del Consellers d'educació, Sr Oriol 
Vicente i  el  Conseller de Cultura Sr Enric Fernández-Velilla 

 
10.30 a 13.30h        Activitats simultànies

DANSA /ESPORT 

10.35h       Exhibició/taller d’aeròbic 
      a càrrec de : l’AMPA  del CEIP Emili Juncadella 

11.00h       Exhibició/taller de patinatge 
                                            a càrrec de : l’AMPA  del CEIP Rosa dels Vents 

TALLERS I JOCS 

11.30h        Taller de circ 
     a càrrec de : Ampa CEIP Rosa dels Vents 

     Taller de còmic 
     a càrrec de : Ampa CEIP Pompeu Fabra 

     Gimcana de jocs de.... 
      a càrrec de :  Agrupament Escolta  Azimut                            
ESPORT 

11.30 a 12.45h  Exhibició de Bàsquet  
     a càrrec de :  Associació Esportiva  Arrels 

                 Exhibició de Fútbol Sala 
                                                      a càrrec d’equips de : Associació Esportiva  Arrels 
 
DANSA /ESPORT 

12.45h       Exhibició/taller d’aeròbic 
       a càrrec de : l’AMPA  del CEIP Emili Juncadella 

13.15h       Exhibició/taller de patinatge 
                                           a càrrec de : l’AMPA  del CEIP Rosa dels Vents 

CLOENDA 

 
13.30h       Agraïments de les entitats i Ampes participants  
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