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Dissabte, 16 de desembre
CEM La Mar Bella
POLIESPORTIU

El Tió nadalenc d’enguany
se centrarà en el futbol 5

INFORMA’ T
E XPRESSA’ T

trònic a l’adreça competicio@
elconsell.cat.
Aquest any, el Nadal arriba amb
antelació a la instal·lació del CEM
La Mar Bella: un espai de referència a escala urbana!

Botes i equipació preparades per una jornada d’allò més divertida!

CUIDA

CUIDA’ T

PASSA-T ’HO BÉ

de Barcelona.
Per a més informació sobre la jornada del Tió de Nadal del CEEB,
que combatrà el fred amb una
bona sèrie de partits escolars,
l’usuari pot enviar un correu elec-

APRÈN

decidit anul·lar el Tió de bàsquet
i celebrar només el de futbol 5.
Es portarà a terme sobre la pista
del pavelló de La Mar Bella, on el
CEEB preveu una bona acollida
d’esportistes escolars de la categoria dels alevins.
La jornada, que es desenvoluparà de 16.00 a 19.00 h., comptarà amb la col·laboració de l’Escola Lexia i la tasca dels Tutors de
Joc: una figura essencial pel que
fa als valors durant el joc.
El format escollit per celebrar el
Tió de futbol 5 serà el torneig,
una forma dinàmica i divertida
de practicar l’esport d’equip que
acollirà equips procedents de
diferents centres docents i clubs

El pavelló: un espai idoni per allunyar-se del fred hivernal d’aquestes setmanes (Fotos: TT Fotos)

TR OBA

EL CEM LA MAR BELLA ACOLLIRÀ
EL TIÓ DE NADAL DE FUTBOL 5
AMB UNA INTENSA JORNADA EN
FORMAT DE JOC DE TORNEIG

15/12/17

El Consell de l’Esport Escolar
de Barcelona està preparat per
celebrar dissabte, 16 de desembre, el gran i ja tradicional Tió
nadalenc. Aquest any, però, una
part dels participants ha preferit esperar al gener, per assistir a
la també coneguda Copa CEEB.
Per aquest motiu, l’entitat ha

