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29 de setembre de 2017

PATI OBERT AL PERE IV
INFORMACIONS D’INTERÈS:
AJUTS
Subvencions a infants i adolescents ( 6 a 17
anys) per a la pràctica esportiva fora d’horari
escolar. FINS EL 3 D’OCTUBRE. Més
informació a la secretaria de l’AMPA.
CALENDARI DE REUNIONS D’INICI DE CURS
P4 i P5: 4 d’octubre
3r i 4t: 3 d’octubre
Les reunions es faran a les 17.30 h. Hi haurà
servei d’acollida.

Recordeu que dissabte, 30 de setembre, d’11
a 14 hores, tindreu a la vostra disposició el
PATI OBERT del Pere IV, dins de la campanya
Patis Oberts de l’Ajuntament de Barcelona.

PISCINA 1r. CURS
El proper dimecres i dijous 4 i 5 d'octubre,
s'iniciarà el curs de piscina que faran els
alumnes de 1r. curs en horari escolar (matí)
dins de la campanya “Ja nedo” de
l’Ajuntament de Barcelona. Recordeu que cal
venir esmorzats de casa i amb tota la roba de
piscina preparada.

EXTRAESCOLARS INFORMA
Recordeu: Activitats pares i mares, avui és l'últim dia per apuntar‐se a les activitats. Animeu‐vos,
tenim activitats pendents de confirmar per falta de participants!!!!
La propera setmana començaran les activitats d´ anglès, art i piscina que encara no havien
començat.
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CURSA DE LA DONA 2017
Un any més, el col.lectiu FEMENÍ de l’Escola PERE IV tenim una cita amb la Cursa de la dona, el diumenge
12 de novembre a les 10h., a la qual no hi podem faltar. Un recorregut de quasi 8 km. pels carrers de
Barcelona.
Com ja sabeu, no us heu d’espantar, podeu estar tranquil∙les, ja que aquesta cursa es pot fer corrent,
caminant, passejant, xerrant i, sobretot, gaudint fent esport amb tantes dones….El més important és
participar, arribar a la meta sense límit de temps gaudint d’aquest esdeveniment emocionant per a les
dones i solidaritzar‐nos amb la lluita contra el càncer de mama.
L’ Institut de Barcelona Esports (secció d’esports de l’Ajuntament de Barcelona) fa la promoció a les
escoles, oferint un nombre limitat d’inscripcions gratuïtes per al nostre centre (la inscripció oficial té un
cost de 10€) per promocionar l’activitat física en les dones. A causa de l’augment del nombre d’escoles
participants en aquest projecte de promoció esportiva, i de la gran demanda d’inscripcions que hi ha a les
escoles, ens demanen que aquesta promoció sigui exclusivament per a les mares, nenes i personal de
l’escola.
Així doncs, ens veiem obligats a limitar les inscripcions únicament a les mares de l’escola, mestres i
nenes (majors de 12 anys) o germanes (sempre que en el seu institut no es faci grup per a la cursa).
Aquest any serem estrictes amb aquest criteri per tal de garantir la participació a la cursa del màxim
nombre possible de mares de l’escola.
A més a més, seguirem recollint a la secretaria de l’Ampa, entre tots/es aquells/es que vulguin (no cal
participar en la cursa), una donació econòmica voluntària per ajudar a la investigació del càncer de mama,
raó per la qual se celebra aquesta cursa i que entregarem a l’Associació Espanyola contra el Càncer el dia
de la cursa.
Us recordem que, com cada any, es realitzaran els entrenaments oficials gratuïts que programa
l’organització amb entrenadors professionals (es fan grups per nivell) al Parc de la Ciutadella. Aquests
seran en dilluns i dimecres els dies 16, 18, 23, 25, 30 octubre i 2 (dijous), 6 i 8 de novembre a les 20h.
Més informació al web de la cursa: http://www.carreradelamujer.com/barcelona

Totes aquelles que estigueu interessades en participar, envieu un e‐mail ( ha de ser un compte google) a

cursadona@pereiv.cat i us enviarem un link per inscriu‐re‐us com equip escolar, juntament
amb més informació.

Data límit d’inscripció: dimecres 1 de novembre.

Animeu‐vos!
Fem Esport, Fem Salut!

