
Cicle Inicial. Jordi Mas Geli (Escola Carles de Fortuny)

Guia GENER

Cicle Inicial. Jordi Mas Geli (Escola Carles de Fortuny)



Destaquem...

5 Entitats de la comarca 
proposen una activitat 
multidisciplinar per a la  
Setmana Blanca 
Els nens i nenes que participin en el Casal Blanc, del 28 
de febrer al 4 de març de 2011, gaudiran de l’oportunitat 
de fer esport, disfrutar de la natura, d’aprendre teatre, 
música i noves propostes de lleure.

L’Aula de Teatre de Banyoles, la Coordinadora de Lleure del 
Pla de l’Estany, l’Escola Municipal de Música, l’Escola de Na-
tura de Banyoles i el Consell Esportiu del Pla de l’Estany or-
ganitzen durant la Setmana Blanca, del 28 de febrer al 4 de 
març de 2011, una proposta de cinc dies adreçada als nens/
es de 1r fins a 6è de la comarca. Es tracta del Casal Blanc, 
amb l’horari de les 9.00 a les 13.00h (es pot sol·licitar servei de menjador), que es 
durà a terme a les instal·lacions de la cèntrica Escola Baldiri Reixac i en diversos 
equipaments municipals que l’Ajuntament de Banyoles cedeix als organitzadors.
Per a que ningú s’avorreixi, l’oferta del Casal Blanc s’ha diversificat el màxim pos-
sible amb disciplines ben entretingudes. Els nens i nenes que participin en el Casal 
Blanc descobriran cada dia una nova activitat: “Cinc dies, cinc activitats diferents”. 
Coneixeran noves propostes de lleure, aprendran a conèixer i respectar la natura 
que ens envolta, descobriran les arts escèniques a través del joc i la creació de 
personatges, rebran la informació necessària per a que re-
tinguin les primeres nocions de música i practica-
ran noves activitats esportives. Per inscriure’s 
en aquest fantàstic viatge multidisciplinar, 
només cal que us poseu en contacte 
amb l’empresa Ventall (c/ Canat, 95) 
972580176 un dia comprès entre el 
17 de gener i l’11 de febrer de 2011. 

 

Arxiu Consell Esportiu  
del Pla de l’Estany2



Calendari i
resum d’activitats
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FEstival ComaRCal 
D’hivERN DE patiNatGE 
moDalitat shows

Data: Diumenge 16 de gener

Destinataris: Clubs de patinatge 
de la comarca

Horari:  9:30 Rebuda participants 
 10:00 Inici escalfaments 
 10:30 Inici exhibició

Lloc: Pavelló de La Farga

viatGE EspoRtiu 
ComaRCal EsCola 
BalDiRi REixaCh

Data: Diumenge 23 de gener

Destinataris: Nens/es de la 
comarca des de P3 fins a 6è

Horari: 10.00 a 10.30 h Rebuda 
de participants  10.30 a 12.15 h 
Activitats per nens/es 11.00 a 
12.00 h Activitat per pares i mares

Lloc: Escola Baldiri Reixac

Termini d’inscripció: Fins el 19 de 
gener
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FasE ComaRCal 
D’EsCalèxtRiC

Data: diumenge 23 de gener

Destinataris: alumnes de 4t de 
primària a 4t d’ESO

Horari:  
16.00 h Rebuda de participants 
16.30 h Inici entrenaments i 
competició

Lloc: Local Club Banyoles Slot (Pg. 
de La Puda, 14)

Inscripcions: fins el 19 de gener

2a JoRNaDa CiClE DE 
tRoBaDEs FutBol 7 
CatEGoRia EsColEta

Data: 29 de gener

Categoria: Escoleta 

Horari: a partir 10.00 h 

Lloc: Pavelló de Fontcoberta

FasE / tRoBaDa 
ComaRCal D’EsCaCs

Data: 29 de gener

Categories: Prebenjamí, Benjamí, 
Aleví, Infantil, Cadet i juvenil

Horari: 10.00 h inici

Lloc: Local Club Escacs 
Banyoles (Can Quim del Rec)

2a JoRNaDa CiClE DE 
tRoBaDEs pREBENJamí 
BàsquEt i haNDBol

Data: 30 de Gener

Destinataris: nens/es categoria 
Prebenjamí dels clubs de bàs-
quet i handbol més les nens/es 
de l’Escola Comarcal d’iniciació 
Esportiva

Horari: 
9.00 h Rebuda participants,  
9.30 h Inici partits

Lloc: Pavelló Municipal d’Esports 
de Porqueres

iNsCRipCioNs Casal 
BlaNC i JEip JEEs 
sEtmaNa BlaNCa

CASAL BLANC
a l’Escola Baldiri Reixac–Adreçat 
a nens/es des de 1r a 6è de la 
comarca

Inscripcions: del 17 de gener a l’11 
de febrer

Lloc: Ventall (C/ Canat, 95 – 972. 
580176)

JEIP JEES 
SETMANA BLANCA
a l’Escola Baldiri Reixac- Adreçat 
a nens/es des de P3 a P5 de la 
comarca

Inscripcions i més informació: 
Consell Esportiu del Pla de l’Estany 
(www.ceplaestany.cat)
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GESTIONA

ORGANITZA

COL·LABORA

DEL 28 DE FEBRER
AL 4 DE MARÇ DE 2011

CASAL
BLANC
LLEURE
ESPORT
NATURA
TEATRE
MÚSICA

activitatsactivitats

Des de P3 fins a P5  JEIP JEES Setmana blanca
a l’Escola del Baldiri Reixac de les 9 a les 13 h
I servei de menjador de 13 a 14.50 h.

MÉS INFO a www.ceplaestany.cat i
al proper butlletí De Cap a l’Esport-Febrer

MÉS INFO a
www.escolanaturabanyoles.org

Casal de Setmana Blanca 2011

I pels més petits?



CASAL
BLANC

En/na 

DNI: 

Autoritzo al/la meu/va fill/a a participar en 
les activitats organitzades així com: autoritzo 
l’ús dels drets d’imatge.

Especifiqueu si hi ha algun tipus de problema 
mèdic a tenir en compte

Pagament: 

Signat: 

Organitzat  per la Coordinadora del lleure del Pla de 
l’Estany, el Consell Esportiu del Pla de l’Estany, 
l’Escola de Natura de Banyoles, l’Aula de Teatre de 
Banyoles i l’Escola Municipal de Música de Banyoles.       

5 DIES
28 de febrer, 1, 2, 3 i 4 de març
5 ACTIVITATS
Lleure, esport, natura, teatre i música

Horari:   Casal blanc: de 9 a 13 h
 Servei de menjador: de 13 a 14,50 h

Per a: nens/nenes de 1r a 6è

Lloc: Escola Baldiri Reixac i diversos equipaments 
municipals

Preu:  Casal blanc: 55€ (places limitades)
 Servei de menjador: preu tiquet a concretar  
 (no inclòs en el preu del casal).

Inscripcions: del 17 de gener a l’11 de febrer a   
  Ventall c/ canat, 95
  Tel. 972 580 176

Butlleta d’inscripció

Nom 

Cognoms 

Adreça

Núm.  Pis 

Codi Postal

Població

Telèfon contacte

E-mail

Curs Escola 

Servei de menjador Si

AUTORITZACIÓ

No

Sí No

activitatsactivitats



activitats
2010/2011

organitza

amb el suport de

5a Parada
ESCOLA 
BALDIRI REIXAC
23 de gener de 2011
LLOC: ESCOLA BALDIRI REIXAC 
TEMàTICA: ESPORTS COL·LECTIuS

Com paRtiCipaR al vEC BalDiRi REixaC? 

Secció Esportiva
AMPA

Escola Baldiri Reixac

DEGut a la FiRa DE saNt aNtoNi, Es REComaNa aCCEDiR a l’EsCola a pEu o amB BiCiClEta

Nom i Cognoms  ..................................................................................................................................

Data Naixement ...................................................................................................................................

Targeta sanitària: Lletres _ _ _ _ nº _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Escola .............................................  Curs  .........................................



ACTIVITATS
Esports Col·lectius

P3, P4 i P5: Relleus, Habilitats, Equilibris, jocs 
d’equip...

1r, 2n, 3r i 4t: “Pilota canadenca”, Futbol Flag, 
Korfball i Voleibol

4t*,5è i 6è:  TORNEIG DE BàSQuET
(1a prova del Circuit Comarcal  
d’esports Col·lectius)

* Els alumnes de 4t, podran escollir entre 
realitzar les activitats programades per 3r i 4t, 
o participar al torneig de bàsquet 

 Què haig de fer per apuntar-me al torneig 
de Bàsquet?
1.- Forma un equip  de 5 a 8 participants i trieu 
un responsable d’equip 

2.- Poseu un nom a l’equip. 

3.- Demaneu el full d’inscripció per equips al 
professor/a d’Educació Física i torneu-li un cop 
omplert juntament amb la butlleta d’inscripció 
abans del dia 19 de gener

** Aquells equips que ja estan dins el circuit 
comarcal d’esports col·lectius, només han 
de confirmar l’assistència al professor/a 
d’Educació Física

LLOC I HORARI                 

ESCOLA BALDIRI REIXAC 
(Entrada per l’aparcament de correus) 

10.00 a 10.30 h Rebuda de participants 
10.30 a 12.15 h ACTIVITATS 

En cas de pluja, l’activitat quedarà 
ajornada per un altre dia.

XOCOLATADA PER A TOTS ELS 
PARTICIPANTS

VEC FAMíLIA:

Jocs tradicionals (partits de cementiri)
Horari: 11:00 a 12:00 h

PREU INSCRIPCIÓ: 1€ per als que no hagin 
sol·licitat el passaport familiar, i activitat 
gratuïta per als que disposin del passaport

Recordeu que qui vulgui sol·licitar el PAS-
SAPORT FAMILIAR ho podrà fer el mateix 
dia de la jornada

Activitat per nens/es:

PREU D’INSCRIPCIÓ: 2€

La inscripció prèvia a l’activitat (abans 
del 19 de gener) és gratuïta i garanteix 
l’assegurança d’accident de l’esportista

INSCRIPCIONS: 
(Abans del 19 de gener)

ACTIVITAT PEL PASSAPORT ESPORTIu

Per a una millor organització, agrairíem que 
ens féssiu arribar les inscripcions prèviament.

La inscripció prèvia a l’activitat garanteix 
l’assegurança d’accident de l’esportista.

ENTREGA INSCRIPCIONS

OPCIÓ 1: Directament al mestre/a d’Educació 
Física

OPCIÓ 2: Via web www.ceplaestany.cat

Jo ........................................................................................ amb DNI ...............................................   
autoritzo el meu fill/a a participar de les activitats del Viatge Esportiu Comarcal organitzades pel 
Consell Esportiu del Pla de l’Estany, i em comprometo a recollir el meu fill/a a l’hora prevista 

Firmat,

Activitat pares i mares: Inscripció el mateix dia de la jornada.

uS HI ESPEREM A TOTS/ES!! 

Dia 23 de Gener



23 de gener de 2011

Inscripcions fins  el 19 de gener a  www.ceplaestany.cat

activitats

Hi col·labora:

Organitza:

MÉS INFORMACIÓ: CONSELL ESPORTIU DEL PLA DE L’ESTANY. 
C/ del noc S/N (Centre de Tecnificació La Farga) tel. 972581344 www.ceplaestany.cat

SCALEXTRIC
Al local del Club Banyoles Slot
Passeig de la Puda, 14 (Banyoles)

COMARCAL SCALEXTRIC

Horari  
16 a 16:30 h  Rebuda participants
16:30h  Inici de les curses

Categories: 
Grup A: alumnes de 4t, 5è i 6è de primària.
Grup B: alumnes de 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO

Es disputarà la prova amb cotxes de la categoria Turismes, GT o LMP

S’ha de treure 

l’imant que 

porta el cotxe

Preu inscripció 5€ per participant
El preu inclou:
-Assegurança d’accident -Tramitació del carnet d’esportista -Avituallament

Activitat gratuïta per als nois/es que ja disposin del carnet d’esportista (cal presentar-
lo en el moment de la competició)
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activitats

Hi col·labora:

Organitza:

29 de gener de 2011

MÉS INFORMACIÓ: CONSELL ESPORTIU DEL PLA DE L’ESTANY. 
C/ del noc S/N (Centre de Tecnificació La Farga) tel. 972581344 www.ceplaestany.cat

ESCACS
Al local del Club Escacs Banyoles
(Can Quim del Rec)

FASE / TROBADA COMARCAL D’ESCACS

Categories: Prebenjamí-Cicle Inicial: 03/04 Infantil-1r i 2n d’ESO: 97/98
 Benjamí-Cicle Mitjà: 01/02 Cadet-3r i 4t d’ESO: 96/95
 Aleví-Cicle Superior: 99/00 Juvenil-1r i 2n de Batxillerat: 93/94

HORARI:   10:00h Inici de l’activitat
INSCRIPCIONS:  Fins el dia 26 de gener a www.ceplaestany.cat 

Preu inscripció 5€ per participant
El preu inclou: -Assegurança d’accident -Tramitació del carnet d’esportista -Avituallament
Activitat gratuïta per als nois/es que ja disposin del carnet d’esportista (cal presentar-lo en el moment de 
la competició)
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Fem memòria

Pròxima parada... Final Nacional!!!

El Passat 12 de desembre, Cornellà del Terri va ser 
l’escenari de l’última prova del Circuit Comarcal 
de Cros del curs 10/11.

Aquest circuit que va constar de 4 jornades 
(2 a Banyoles, una d’elles dins el Viatge 
Esportiu Comarcal, Porqueres i Cornellà 
del Terri) estava format per una primera 
part de curses puntuables, i una sego-
na d’activitats paral·leles vinculades 
al món de l’atletisme, amb l’objectiu 
que la jornada no es limités a córrer i 
prou, sinó, de fer un pas més, i oferir 
als nens/es la possibilitat de conèixer 
diferents modalitats atlètiques, realitzant 
llançaments, salts, salts de tanques i re-
lleus, sempre amb el joc com a base.

Els atletes de la comarca, tenien l’opció 
d’apuntar-se a la jornada puntual, o bé, 
d’apuntar-se al Circuit Comarcal de Cros. Els inscrits 
al circuit acumulaven una puntuació jornada rere jornada 
i a l’última jornada, es feia una classificació sumant els punts aconseguits a les 3 
millors de les 4 curses per les categories Benjamí i Aleví. Pels més petits de la colla 
(Escoleta i Prebenjamins), es va fer entrega d’una medalla de participació en funció 
del nombre de jornades que van assistir.

Finalitzat el circuit comarcal de Cros del Curs 10/11, no vol dir que s’acabi el cros a la 
comarca, sinó que s’acosta un pròxim esdeveniment, el 20 de febrer del 2011, amb 
la celebració de la 30a edició de la Final Nacional de Cros, amb una participació 
estimada de més de 1000 atletes d’arreu del territori Català. No hi falteu!!!
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l’organitza

la Guia “De Cap a l’Esport”

la promou

hi col·labora

Consell Esportiu del pla de l’Estany
Centre Tecnificació de la Farga
C/ del Noc, s/n - 17820 Banyoles

Horari: De dilluns a dijous de les 9.00 h a les 13.30 h  
 i de 16.00 h a les 19.00 h
 Divendres de les 9.00 h a les 15.00 h

 Tel.: 972 58 13 44 - c/e: cepe@plaestany.cat

  www.ceplaestany.cat


