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Estimades famílies: 

Els darrers anys hem celebrat al nostre centre el Dia de l’Esport, una jornada lúdica, festiva 

i esportiva que preparem amb gran il·lusió, en la qual participa tot l’alumnat i el professorat. 

Davant la crisi sanitària provocada per l’epidèmia del coronavirus COVID-19, i davant la 

impossibilitat de celebrar el Dia de l’Esport en la forma prevista, la Fundació Trinidad Alfonso i 

la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, ens han proposat celebrar el Dia de l’Esport des de 

casa i en família sota el lema “Jo em menege a casa”. 

Des del nostre centre, vos animem a practicar activitat física i hàbits saludables tots els dies 

de l’any, i especialment al llarg del matí del dilluns 6 d’abril!  

Què heu de fer si voleu participar en esta festa de l’esport? 

 Primer, les famílies heu de complimentar i signar el consentiment per a la recollida 

de dades que us adjuntem. 

 Segon, el dia 6 pel matí l’alumnat, bé sol o bé acompanyat per la seua família, 

s’haurà de fer fotos o vídeos practicant activitat física o fomentat hàbits saludables 

(per exemple un desdejuni saludable). 

 Tercer, caldrà que envieu signat i complimentat el consentiment per a la recollida de 

dades, així com una foto (màxim 1) i/o un vídeo (màxim 30 segons), mitjançant la 

plataforma Aules durant el dies 6 i 7 d’abril. 

Amb les fotos i el vídeos que ens envieu, realitzarem un muntatge audiovisual que 

publicarem en la web del centre que servirà per mostrar la participació del centre en l’activitat 

del Dia de l’Esport i per optar al premis que atorga la Fundació Trinidad Alfonso als centres més 

implicats i als treballs més originals. 

Entre totes i tots aconseguirem fer d’esta jornada una autèntica festa de l’esport a casa. 

Passa a l’acció i que comence la diversió! 

 

El departament d’Educació Física 

 

 

Algemesí, 1 d’abril de 2020 
 


