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Les CastellBALescoles seran les Escoles
de Bàsquet (P3 - 2n) del CB Castellbisbal.
Volem que els entrenaments de les
ESCOLES de BASQUET es duguin a terme
al pati dels diferents Centres Educatius
de Castellbisbal, centres on els propis
nens i nenes estudien.
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LesLes CastellBALescolesCastellBALescoles seranseran unun conjuntconjunt
d’activitatsd’activitats queque englobinenglobin unun cúmulcúmul
d’aprenentatgesd’aprenentatges socialssocials ii emocionals,emocionals, delsdels
mésmés menutsmenuts deldel municipimunicipi dede Castellbisbal,Castellbisbal,
ambamb unun factorfactor comúcomú ii indispensableindispensable:: ELEL
BÀSQUETBÀSQUET.. EsportEsport queque entenementenem idoniidoni perper
lala transferènciatransferència delsdels valorsvalors esportiusesportius ii perper
lala pràcticapràctica enen col·lectiucol·lectiu..
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Una tarda a les CastellBALescoles...

RECOLLIDA AULA (16,30h)  El nostre entrenador/a ens ve a
buscar a la classe i ens porta al pati de l’Escola.

BERENAR (16,30h - 17,00h)  tots junts berenarem amb el
nostre entrenador/a i farem jocs fins a l’hora de
l’entrenament.

ENTRENAMENTS  Des de les 17,00h fins a les 18,00h
entrenem a bàsquet, fem jocs, aprenem a entendre i dominar
el nostre cos, aprenem a córrer i a respirar… Fem moltes
coses.
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ANGLÈS ADAPTAT A L’EDAT I A L’ESPORT

Pares i mares, mentre berenem farem
jocs en anglès per tal de fomentar
l’aprenentatge de l’idioma a través del
joc i de la pròpia dinamització de
l’entorn que això comporta.
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CONTACTE:
AMPA

Àlex Sebastián – 680.86.65.44
coordinacio@basquetcastellbsibal.cat

Oficines del CB Castellbisbal
(Illa esportiva)
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Esperem i desitgem gaudir
d’aquest viatge amb els vostres

fills/es i vosaltres!
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