ORGANITZEN:
Associació Esportiva Futbol Sala Arrels
Patinatge artístic masculí i femení a partir de P-5
Futbol Sala masculí a partir de P-5
(competició escolar i federada)
Futbol Sala femení a partir de P-5
(competició escolar i federada)

26 d’abril

El proper

de 10 a 20 hores celebrarem el

Associació Campus Arrels
Campus d’estiu per a totes les edats
Colònies esportives amb eduació emocional
(a partir de 3r de primària)
Activitats extraescolars de teatre i dramatització,
dibuix i pintura, guitarra, psicomotricitat,
multiesport, iniciació esportiva, anglès: jocs i conversa,
ioga per a nens, faig deures i estudio, capoeira, ballem,
mou-te i balla, Kids Brain.

www.aefsarrels.cat
aefs.arrels@gmail.com
https://www.facebook.com/aefsarrels

COL·LABOREN:

ESCOLA ARRELS

AGRAÏMENT :

a l'Escola Arrels

Voleu jugar,
somiar, ballar,
aprendre
amb
i la
Veniu a

riure, pintar,
f er futbol,
i tot això
els amics
família.
veure'ns,

us hi esperem !!

DIA DE LA FAMÍLIA
Organitzat per:·L'ASSOCIACIÓ ESPORTIVA FUTBOL SALA ARRELS
Escola Arrels
10:30-11:30
10:30-18:00
11:00-13:00
11:00-18:00

diumenge 26 d'abril de 2015
I

L'ASSOCIACIÓ ESPORTIVA CAMPUS ARRELS

···················
··············· Circuit i jocs (Infantil i Primària)
Iniciació Esportiva (Gimnàs)
Tres Inflables ( Pati )
Muntatge fotografies de les activitats de les nostres Associacions. (Entrada despatx de l’Associació)
PlayStation (Aula Groga i Biblioteca) ···················
··············· Practica i jugaPlaySation amb els amics. Totes les edats.
Cal portar el comandament.

11:00-13:00
11:00-13:00
11:00-18:00
11:00-13:00
11:00-13:00
11:00-12:30
11:15-12:45

Punt d’informació Kids Brain (Aula de P-4)
Jocs tradicionals per a totes les edats (Pati) ········
Magnífica pista de scalextric (Aula de P-4) ··········
Taller de maquillatge (Pati)
···················
Taller de polseres (Pati)
···················
Let's play! (Aula de P-4)
Teatre (Terrasseta de P-4)
···················

12:00-15:00
12:30-12:45
13:00-18:00
15:00-18:00
16:00-18:00
18:45-

Tutitruites Arrels
···················
Guitarra (Aula de P-4)
···················
Jocs de taula, qui perd paga ronda (Pati) ·············
Tutipastissos Arrels
···················
Taller de maquillatge (Pati)
···················

···············
···············
···············
···············

Jocs sense tanta tecnologia.
Cal portar el cotxe per jugar.
Vine i ens pintem la cara. Totes les edats.
Vols fer-te una polsera xula?

··············· Ens convertim en actors i deixem volar la nostra
imaginació i gaudim.
··············· Concurs de truites (premi a la més votada)
··············· Petit concert de guitarra.
··············· Cartes, dòmino, parxís, 3 en ratlla,...
··············· Concurs de pastissos (premi al més votat).
··············· Vine i ens pintem la cara. Totes les edats.

Concert fusió rap flamenc de EL SANDRO (exjugador i exalumne Arrels)

Pista 2
10:15-12:00 Bàdminton per parelles. (Pista tennis)
10:30-13:45 Campionat 3 x 3.
···················

··············· Obert a tothom a partir de P-5.

Cal inscripció prèvia abans del 25 d’abril, per organitzar el campionat

Durant tot el dia hi haurà servei de bar amb entrepans calents i pinxos.

