
  



 

 
 
Amb finalitats d’informar de la celebració dels Jocs Emporion, i deixar-ne constància gràfica, els organitzadors ens proposem realitzar un 
reportatge fotogràfic que es difondrà parcialment des del lloc web http://jocsemporion.ddgi.cat . En aquest sentit agrairem ens indiquin si en el 
cas d’algun dels participants s’ha manifestat reserva o oposició a la captació i difusió de la seva imatge personal. En qualsevol cas, amb 
posterioritat a la difusió de les fotografies, en qualsevol moment els representants legals dels participants podran manifestar la seva oposició a 
la difusió, oposició que seria atesa de forma immediata. 

 

JOCS EMPORION 

JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA 

Activitat MINIOLIMPÍADA ESCOLAR 

Data de l’activitat 04/06/2021 

Lloc de realització 

Pistes Municipals d’Atletisme 

Avda. Del Rieral, 14 

17310 Lloret de Mar 

https://goo.gl/maps/s1TXZs5xdpaUehZv7  

Descripció de l’activitat 
Trobada d’iniciació a l’atletisme per alumnes de 1r i 2n cicle de 

primària. Els participants duran a terme proves adaptades a la seva 

edat per descobrir les modalitats atlètiques. 

Categories convocades 1r, 2n, 3r i 4t de primària 

Horari  09:00 a 12:30 

Consell Esportiu 

organitzador 

Consell Esportiu de la Selva 

Passeig de Sant Salvador, 25-27 | 17430 – Santa Coloma de Farners 

972 84 35 22  

www.selvaesports.cat - info@selvaesports.cat - @selvaesports 

Entitats col·laboradores 

Club Atletisme Lloret - La Selva 

Ajuntament de Lloret de Mar 

Escola Àngels Alemany i Boris 

Amb el suport de 
Diputació de Girona 

Secretaria General de l’Esport 

Consell Comarcal de la Selva 

http://jocsemporion.ddgi.cat/
https://goo.gl/maps/s1TXZs5xdpaUehZv7
http://www.selvaesports.cat/
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JOCS EMPORION 

MINI OLIMPÍADES ÀNGELS ALEMANY 

04/06/2021 | LLORET DE MAR 

 

DADES DE L’ACTIVITAT: 

 

• Dia: Divendres 4 de juny de 2021 

• Lloc: Pistes d’atletisme de Lloret de Mar 

• Horari: L’esdeveniment es desenvoluparà entre les 09:00 i la 13:00 

 

DADES DE PARTICIPACIÓ: 

- Escola Àngels Alemany de 1er a 4t de primària (316 alumnes) 

 

ALTRES DADES I MESURES COVID-19: 

- Un cop arribin els participants al recinte separats per grups bombolla, a la mateixa 

entrada els hi proporcionarem el dorsal, comprovarem la temperatura de cada parti-

cipant i controlarem l’assistència.  

- Durant la primera activitat es durà a terme un escalfament. 

- La participació a la prova serà sempre en grup bombolla. 

- Per tal de no trobar-se amb altres grups bombolla a les diferents zones és necessari 

respectar l’estona de pràctica de cada zona. 

- L’activitat està dividida en 3 proves: 

• Llargada 

• Vortex 

• Velocitat amb tanques (60 metres) 

http://jocsemporion.ddgi.cat/
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- Els alumnes han de dur la mascareta en tot moment menys en les estones de pràc-

tica esportiva, entre activitats l’hauran de portar posada. 

- L’àrea de competició estarà ben delimitada per evitar trobades de diferents grups al 

mateix espai. 

- La sortida es realitzarà per una zona diferent a l’entrada per evitar trobades amb el 
següent grup.  
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HORARIS ACTIVITAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2n 9:10 9:20 9:35 9:50 10:10 

2n A Arribada Llargada 1 Vortex 1 Tanques 1 Sortida 

2n B Arribada Llargada 2 Vortex 2 Tanques 2 Sortida 

2n C Arribada Tanques 1 Llargada 1 Vortex 1 Sortida 

2n D Arribada Vortex 1 Tanques 1 Llargada 1 Sortida 

      

1r 9:55 10:15 10:30 10:45 11:05 

1r A Arribada Llargada 1 Vortex 1 Tanques 1 Sortida 

1r B Arribada Llargada 2 Vortex 2 Tanques 2 Sortida 

1r C Arribada Tanques 1 Llargada 1 Vortex 1 Sortida 

1r D Arribada Vortex 1 Tanques 1 Llargada 1 Sortida 

      

      

3r 10:50 11:10 11:25 11:40 12:00 

3r A Arribada Llargada 1  Vortex 1  Tanques 1  Sortida 

3r B Arribada Vortex 1 Tanques 1 Llargada 1 Sortida 

3r C Arribada Tanques 1 Llargada 1 Vortex 1 Sortida 

      

4t 11:45 12:05 12:20 12:35 12:55 

4t A Arribada Llargada 1 Vortex 1 Tanques 1 Sortida 

4t B Arribada Vortex 1 Tanques 1 Llargada 1 Sortida 

4t C Arribada Tanques 1 Llargada 1 Vortex 1 Sortida 
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PLÀNOL DEL CIRCUIT 
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