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Arriba el setembre i els infants en 
edat escolar entren en la rutina 
d’un nou curs. Per a molts d’ells i 

elles, força esperada després de les inter-
minables vacances d’estiu. Per a d’altres, 
menys desitjada. Saber omplir aquesta ru-
tina d’activitats agradables i educatives és 
clau perquè conservin la seva motivació. I 
aquí és on entren en joc activitats com la 

programació de l’Esport en Marxa, que cada curs ofereix als 
nois i noies una programació d’activitats esportives als patis 
escolars del districte que els permet beneficiar-se amb les 
múltiples virtuts d’esports tan cooperatius i educatius com 
el bàsquet i l’atletisme.

I és que, en una societat competitiva que valora l’èxit ràpid 
i fàcil, és la nostra obligació apropar als infants la cultura 
del treball cooperatiu i l’esforç. Perquè les victòries són més 
dolces i les derrotes menys amargues quan es comparteixen 
amb els altres. I perquè la pràctica esportiva ajuda a incor-
porar també valors com el respecte a la salut, l’acceptació 
de la diferència, la tolerància a la frustració, el joc net, el 
fracàs com a pas necessari per assolir l’èxit... Sense oblidar, 
tractant-se d’infants i joves en plena etapa formativa, que la 
pràctica esportiva és per a ells i elles una de les activitats més 
atractives i motivadores.

Des del Districte de Nou Barris tenim clar que l’educació és 
un dels eixos fonamentals per al canvi de la nostra societat. 
Perquè els nois i noies d’ara són les persones adultes del 
futur, la nostra esperança i la de la humanitat sencera. És 
per això que donem suport a múltiples iniciatives que, com 
l’Esport en Marxa, permeten complementar l’oferta educati-
va amb nous continguts que apropin als infants del districte 
la millor educació en coneixements i en valors.

Vull agrair a totes les mares, els pares i el personal dels cen-
tres educatius i esportius l’esforç que duen a terme a diari 
per fer possible aquesta programació que fa que els patis 
de les escoles de Nou Barris siguin a tota hora llocs plens de 
vida, on la sang nova de la nostra societat aprèn a afron-
tar els reptes amb responsabilitat, maduresa, companyonia 
i il·lusió.

Janet Sanz
Regidora de Nou Barris



ESCOLA D’ATLETISME 

A càrrec del Club d’Atletisme Nou Barris

 ESCOLA ÀGORA
dilluns i dimecres
de P4 a 6è de primària de 16.30 a 17.30 h

 ESCOLA SANTIAGO RUSIÑOL
dimecres
de P4 a 6è de primària de 16.45 a 17.45 h

 ESCOLA SPLAI
dijous 
de P4 a 6è de primària de 16.30 a 17.30 h

 ESCOLA TIBIDABO
dimarts i dijous
de P4 a 6è de primària de 17 a 17.45 h

ESCOLA DE BÀSQUET 

A càrrec de SESE (Secció Esportiva Santa Eulàlia)

 Institut BARCELONA CONGRÉS
dimarts i dijous
de 1r ESO a batxillerat de 18.30 a 19.30 h

A càrrec del Club Bàsquet Nou Barris

 ESCOLA TIBIDABO
dimarts i dijous
de 1r a 6è de primària de 17 a 18 h

 CENTRE CONCERTAT VALLDAURA
dilluns i dimecres
de 1r a 6è de primària de 17 a 18.15 h

 ESCOLA VÍCTOR CATALÀ
dimarts i dijous
de 1r a 6è de primària de 17 a 18 h

 ESCOLA MERCÈ RODOREDA
dimarts i dijous
de 1r a 6è de primària de 17 a 18 h



Preu: 17 € mensuals 

Inici: 2 d’octubre de 2017

Les activitats estan obertes a l’alumnat d’altres centres

Informació i inscripcions:
 AMPA Escola Àgora. Marne, 2

 Tel. 93 359 62 80. ampaceipagora@gmail.com 

 AMPA Escola Mercè Rodoreda. Vesuvi, 35
 Tel. 93 353 82 17. ampamrodoreda@yahoo.es

 AMPA Escola Santiago Rusiñol. Pg. Valldaura, 261
 Tel. 93 354 24 10. ampa_santiagorusinol@hotmail.com

 AMPA Escola Splai. Maladeta, 75
 Tel. 93 351 73 50. ampasplai@gmail.com 

 AMPA Escola Tibidabo. Joaquim Valls, 10
 Tel. 93 359 47 45. papistibi@hotmail.com  

 AMPA Escola Víctor Català. Font de Canyelles, 35
 Tel. 93 359 09 46. ampavictorcatala@hotmail.com 

 AMPA Centre Concertat Valldaura. Santa Engràcia, 110
 Tel. 93 359 13 95. ampa@cevalldaura.cat 

 AMPA Institut  Barcelona Congrés. Baró d’Esponellà, 1-15
 Tel. 93 358 55 59. afabarnacongres@gmail.com

Organitza:
AMPA Escola Àgora • AMPA Escola Mercè Rodoreda • AMPA Escola San-
tiago Rusiñol • AMPA Escola Splai • AMPA Escola Tibidabo • AMPA Esco-
la Víctor Català • AMPA Centre Concertat Valldaura • AMPA Institut Bar-
celona Congrés • SESE (Secció Esportiva Santa Eulàlia) • Club d’Atletisme 
Nou Barris • Club Bàsquet Nou Barris • Districte de Nou Barris

Altres activitats esportives al districte de Nou Barris  

 Associació Frontball Nou Barris 
Escola de Frontball
Pistes Antoni Gelabert. Dilluns i divendres de 18 a 19 h
Activitat gratuïta
Tel. 625 72 90 81. plinplingalaxy@gmail.com

 Fundació per a l’Esport i l’Educació de Barcelona (FEEB)
Projecte “Convivim esportivament”
Tel. 93 118 39 97. fundació@feeb.cat


