Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Escola Vicente Ferrer

VII JORNADA ATLÈTICA
Benvolgudes famílies,

Us recordem que el proper divendres 26 d’abril celebrarem la VII Jornada Atlètica. Per aquest motiu us
informem d'alguns detalls d'interès per a vosaltres i per a l'organització de l'activitat.
•

Els infants sortiran de l'escola en autocar fins a l'estadi Constantí Miranda, acompanyats per mestres
i familiars col·laboradors.

•

L'ordre de sortida de l'escola serà, aproximadament, el següent:
1r torn:

9:00 h - 9:15 h

6è fins a 2n

2n torn:

9:25 h - 9:40 h

1r fins a P3

La tornada la farem en un sol torn de viatge, cap a les 13.45 hores. Ja es va preguntar a les famílies qui
faria ús de l’autocar de tornada. A les 14.00 hores hem d’estar fora de la instal·lació.
Recordeu que hi ha una sèrie de normes d’organització que haureu de complir per al bon
funcionament de la jornada:
− Respectar i no envair la zona on es realitzen les activitats: pista, zona de jocs i zona de grades
reservada a l’alumnat.
− Mantenir-se a la zona de grades reservada als/a les familiars i, un cop acabada l'activitat,
comprovar que no hi quedin deixalles (recordeu que no es pot fumar ni consumir begudes
alcohòliques dins el recinte esportiu).
− Respectar i fer cas de les indicacions dels familiars col·laboradors i dels mestres.
Aprofitem per recordar-vos que:
−

A l’estadi hi ha servei de bar.

−

És convenient portar gorra i beguda suficient, per si fa calor, tot i que l'AFA donarà aigua i una
peça de fruita a cada nen i nena.

−

Un cop finalitzades les proves, els pares i mares amb ganes de fer esport, podran participar en
una cursa on el més important és la participació.

−

Un cop acabada l'activitat i el lliurament de medalles, els pares i mares que ho desitgin podran
recollir el seu fill o filla, previ avís a la tutora.

−

Des del menjador l’horari és de 14 a 16.30h i ja us diran quan es poden venir a recollir als infants
que en facin ús.

Els pares i mares que desitgin anar a l’Estadi hauran de fer-ho amb els seus propis mitjans. MOLT
IMPORTANT: Si us plau, procureu aparcar el cotxe de manera que no molesti els autocars i
respecteu els aparcaments inutilitzats per tal que puguin girar els autocars.

Tot esperant
atentament.

L'Equip Directiu

la vostra col·laboració i desitjant-vos gaudir de la VI Jornada Atlètica, us saludem

