
 

 

 
 
Benvolgut/da Professor/a-Mestre d’Educació Física, 
 
Des del Consell Esportiu del Baix Llobregat us recordem la realització 
de la XLIVena TROBADA DE CENTRES d’EDUCACIÓ, el proper 
dimecres 14 de desembre’22 al PARC de TORREBLANCA de Sant 
Feliu de Llobregat. 
 
L’horari de la Jornada serà des de les 10.00 del matí fins a les 13.10 
hores (les activitats s’iniciaran a les 10.30 h). 
 
Animeu-vos a participar, només heu d’omplir el full d’inscripció i 
enviar-lo abans del proper divendres 11 de novembre. No 
s’admetran inscripcions fora d’aquest termini. L’organització es 
reserva el dret d’avançar el tancament del període d’inscripció si 
s’arriba al màxim establert (1100 alumnes) abans del 11 de 
novembre. Les inscripcions s’atendran per rigorós ordre d’arribada. 
 

 
Us recordem que l’activitat va dirigida a alumnes de 5è-6è de 
Primària i Secundària. El preu és de 6,50 € per alumne (a 
ingressar al número de compte que us facilitarem un cop 
confirmada la vostra inscripció). 
 
Un cop s’arribi al màxim establert, es tancaran les inscripcions, 
deixant en reserva a futures inscripcions, que s’avisarien en el 
cas de que hi hagués alguna baixa. 
 
Recomanem que tramiteu una assegurança d’accidents per a 
cada participant. En cas contrari recordeu que heu d'aprovar la 
sortida pel consell escolar i que aquesta ha de constar dins del 
pla anual del centre.  
 
Per qualsevol dubte o aclariment, podeu consultar la nostra pàgina www.cebllob.cat, 
(on trobareu la informació més detallada) o trucar-nos directament al Consell 
Esportiu. 
 
Esperant que la Trobada sigui del vostre interès, aprofitem l’ocasió per enviar-vos una 
cordial salutació. 
 
Atentament, 
 
Alex Hernández Solé 
Departament de Promoció 
 
Sant Feliu de Llobregat, 3 d’octubre de 2022 

Att. del Professorat d’Educació Física 
Comarca del Baix Llobregat 

Data 
Dimecres 14 de 
DESEMBRE’22 

 
 Horari 

De 10.00 h a les 13.10 h 
(inici d’activitats 10.30 h) 

 
Lloc de realització 

Parc Torreblanca 
Sant Feliu de Llobregat 

 
Cost per Alumne 

6,50  € per alumne 
 
 

 

 
 

http://www.cebllob.cat/

