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Benvolgudes famílies, des de DIVER’S volem seguir creixent amb vosaltres a través de l’activitat de Tennis Taula. Es per 

això que us proposem 3 activitats perquè els nens i nenes que fan aquesta activitat puguin demostrar els aprenentatges que 

van adquirint durant el curs i els puguin compartir amb companys i companyes i amb les seves famílies.        Desitgem que 

participeu en les màximes activitats possibles!!! 

1- LLIGA DIVER’S DE TENNIS TAULA 
A partir del 17 de Febrer, els jugadors/es que fan l’extraescolar de tennis taula, els dimecres i 
divendres, realitzaran una lliga on podran gaudir d’una competició diferent.  
A més del resultat dels partits, volem donar importància als VALORS que s’adquireixen en 
aquest esport i és per això que en el resultat final de cada partit també es sumarà l’actitud i 
comportament dels jugadors/es, el respecte per la normativa i les situacions de Fair Play.  
Cada setmana es jugaran uns partits de la lliga en modalitat per parelles, on la puntuació en la 
classificació serà individual i durant la lliga els infants jugaran amb tots els seus companys/es.  

 

2- PARTITS AMISTOSOS A L’ASSOCIACIÓ LLUÏSOS D’HORTA 
El DIJOUS 5 DE MARÇ I EL DIJOUS 12 DE MARÇ realitzarem diferents partits 
amistosos a l’entitat dels LLUÏSOS D’HORTA amb els nens i nenes que realitzen 
l’activitat de Tennis Taula en aquesta Associació.  
Cada infant que realitza l’activitat extraescolar de Tennis Taula a la nostra escola 
podrà anar un dels dos dies a fer els partits amistosos. L’organització dels grups 
de nens/es l’ha realitzen els nostres tècnics (monitors).  
*Si algun dia no podeu venir i us va millor l’altra feu-li saber als tècnics per si 
poden fer les modificacions pertinents. 
 
 

Farem la sortida des de l’escola a les 16:30 i anirem tots junts en transport públic 
als Lluïsos d’Horta. 
INFORMACIÓ RELLEVANT: 
- Horari activitat: 17:30 a 19:30 
- Direcció: Carrer Feliu i Codina 7-9, Barcelona. Parada de metro Horta (Línia 5) 
- Transport: Es obligatori que cada nen/a porti la seva Targeta d’accés al transport públic. 
- Famílies: Les famílies hauran d’anar a buscar als infants a la sortida de l’activitat a les 19:30 al Lluïsos d’Horta 

 

3- V TROBADA TENNIS TAULA EN FAMILIA AL CEEB 
El Consell de l’Esport Escolar de Barcelona (CEEB) us proposa una jornada 
on hi té cabuda tota la família! Més de 15 taules de tennis taula, pares, 
mares, fills, filles, cosins, tiets, partits de dobles, partits individuals, una zona 
lúdica amb inflables pels més joves i més sorpreses que no et pots perdre! 
Gaudiu d’una jornada divertida i saludable junt amb altres parelles de 
pares/mares i fills!  

 DIVER’S us ajudarà amb la inscripció de l’activitat per facilitar-vos la 

vostra participació. A través dels nostres tècnics us demanarem tota la informació per realitzar-la. 
INFORMACIÓ RELLEVANT:  
- Data: Diumenge 24 de Maig de 2020 
- Horari: Aproximadament de 9:00 a 14:00 
- Localització: CEM La Mar Bella (Avinguda Litoral, 86-96, 08005 Barcelona) 
- Preu activitat: 12€ 
- Requisit: Inscripció per parella familiar (un adult + un infant) 
 

 

Per qualsevol dubte, pregunteu als tècnics de l’activitat o contacteu amb DIVER’S a través de l’email: 

diversesplai@gmail.com 

EXTRA ACTIVITATS TENNIS TAULA – ANTONI BRUSI 
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