
 

 

 

 

 



 

 

 

 

JOCS EMPORION  
JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA  

Activitat MULTIESPORT / CROS - ATLETISME – TROBADA TERRITORIA L 

Data de l’activitat Divendres 20 de maig de 2016 

Lloc de realització 
Parc de La Draga 

Pg. De la Draga s/n 

17820 - Banyoles 

Descripció de 

l’activitat 

Jornada esportiva per a fomentar hàbits de pràctica esportiva a 
través dels valors i la multiesportivitat, amb activitats adaptades 
a l’edat dels participants. L’alumnat passarà per 6 estacions 
diferents, que seran dos espais atlètics (circuit de cros, 
llançaments, salts, etc.), un espai d’expressió corporal, dos 
espais d’equip i cooperació i un espai de jocs.  

Categories 

convocades 
Alumnes de 1r a 6è de primària  

Horari  
10.00 a 10.30h Rebuda de participants 

10.30 a 10.45h Benvinguda i repartiment de grups 

10.45 a 13.30h Activitats esportives 

Hora incorporació dels 

participants 
Entre les 10.00 i les 10.30h. 

Consells Esportius 

organitzadors 

Consell Esportiu del Pla de l’Estany 
C/ del Noc s/n 
17820 Banyoles 
972 58 13 44 – consellesportiu@ceplaestany.cat  
Contacte el dia de la competició: 671 24 10 05 
 
Consell Esportiu de la Selva 
Pg. Sant Salvador25-27 
17430 Santa Coloma de Farners 
972 84 35 22 – esports@selva.cat  
Contacte el dia de la competició: 647 71 33 62 

Entitats organitzadores  Consells Esportius de les comarques de Girona 



 

 

 

 

Entitats 

col·laboradores 
Ajuntament de Banyoles 

Amb el suport de  

Diputació de Girona 

Secretaria General de l’Esport 

Unió de Consells Esportius de Catalunya 

Consell Comarcal del Pla de l’Estany 

Inscripcions Fins al dia 6 de maig 

 
 
Amb finalitats d’informar de la celebració dels Jocs Emporion, i deixar-ne constància gràfica, els 
organitzadors ens proposem realitzar un reportatge fotogràfic que es difondrà parcialment des del lloc 
web http://jocsemporion.ddgi.cat/ . En aquest sentit agrairem ens indiquin si en el cas d’algun dels 
participants s’ha manifestat reserva o oposició a la captació i difusió de la seva imatge personal. En 
qualsevol cas, amb posterioritat a la difusió de les fotografies, en qualsevol moment els representants 
legals dels participants podran manifestar la seva oposició a la difusió, oposició que seria atesa de 
forma immediata. 
 
 
 
 


