
Gironès  ·  Del 17 al 20 de maig
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JOCS EMPORION  
JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA 

Activitat TROBADA MULTIESPORTIVA 

Data de l’activitat Divendres, 18 de maig de 2018 

Lloc de realització 
Pavelló Municipal de Fontajau 

Avda. Del President Josep Tarradellas 22-24 

17007 – Girona  

Descripció de 

l’activitat 

Trobada multiesportiva, dirigida a les escoles de la comarca del 
gironès i dinamitzada per els alumnes de l’escola Vitae Girona, amb 
l’objectiu de fomentar l’esport i l’activitat física en edat escolar 

Categories 

convocades 
Prebenjamí (Alumnes de 1r i 2n de primària) 

Horari  De les 10.00 a les 13.00h  

Hora incorporació dels 

participants 
30 minuts abans de l’hora prevista per a l’inici de la trobada 

Consell Esportiu 

organitzador 

Consell Esportiu de la Selva 

Passeig Sant Salvador, 25 – 27  

17430 – Santa Coloma de Farners 

972 84 35 22 – info@selvaesports.cat   

Contacte el dia de l’activitat:  Josep Maria Torres | 647 713 362 

Entitats organitzadores Consells Esportius de les comarques gironines 

Entitats 

col·laboradores 
Ajuntament de Girona i Escola Vitae Girona 

Amb el suport de 
Diputació de Girona 

Secretaria General de l’Esport 

Inscripcions Fins el dilluns 7 de maig de 2018 a través dels Consells Esportius 

Desenvolupament de la 

jornada 

Cal que els alumnes estiguin dividits en grups de 10-12 participants i 
acompanyats per un responsable. Cada grup rebrà a la recepció un 
itinerari per les diferents estacions: 

o Cadascuna d’aquestes estacions tindrà una durada de 20 
minuts  

o A les 11:00 pararem durant 30 minuts per esmorzar i recuperar 
forces. 
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o A les 11:50 farem la darrera activitat per tots els participants 
que serà una coreografia que hauran assajat prèviament 
durant la jornada. 

o A les 12:10 caldrà que tots els grups es preparin per fer la foto 
de record de la jornada a les grades exteriors del pavelló de 
Fontajau. 

o A les 12:30 cal que tots els grups estiguin preparats per tornar 
amb l’autocar cap al municipi/escola d’origen. 

 

 

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. 
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