Actualitat

Imatge de la 1a Fira d'activitats extraescolars, celebrada l'any 2018.

La plaça d’El Mirador acull diumenge la 2a Fira
d’activitats extraescolars
Dimarts 30 d'abril de 2019
Un total de 22 entitats, empreses i serveis municipals donaran a conèixer les seves activitats extraescolars a la
2a Fira d’activitats extraescolars que tindrà lloc aquest diumenge, 5 de maig, de 10.30 a 14 h, a la plaça d’El
Mirador. L’activitat, organitzada per la Regidoria d’Infància i Adolescència, té per objectiu donar a conèixer el
conjunt de propostes que les famílies tindran a disposició per als seus fills i filles aquest estiu i fora de l’horari
lectiu durant el curs 2019-2020.
Així, els assistents a la fira podran visitar:
6 estands dedicats a l’oferta musical, d’arts escèniques i/o plàstiques (Arttaller, Artcàdia, Aguilart, Acció
Musical Castellar, Escola Municipal de Música i Espaiart)
4 estands dedicats a l’oferta de lleure (Amics del Puig de la Creu, Colònies i Esplai Xiribec, Can Juliana Centre
d’Esplai i Ludoteca les 3 Moreres)
4 estands de l’àmbit esportiu (Gimnàs World, Rugby Club Castellar del Vallès, Club Futbol Sala Castellar i
Hoquei Club Castellar)
3 estands d’idiomes (Idiomes Castellar, Kids&Us i Nova Language)
3 estands dedicats a activitats de cultura popular (ASAC, Ball de Bastons i Ball de Gitanes)
1 estands dedicat a la Robòtica (Codelearn)
1 estand dedicat a l’acció social i solidària (Creu Roja)
Durant tot el matí de diumenge els participants presentaran la seva oferta d’activitats en estands informatius.
Aprofitant el marc de la fira, alguns d’ells també duran a terme diverses activitats, tallers i exhibicions:
A més, també s’instal·larà un estand informatiu del Projecte Educatiu de Ciutat (PEC) i del Pla Local d’Infància i
Adolescència (PLIA), on es proposaran activitats participatives.
Aprofitant la celebració de la fira, el setmanari L’Actual editarà aquest divendres una guia d’activitats
extraescolars del curs 2019-2020 que contindrà la informació de l’oferta de fins a 18 entitats, empreses i serveis
(la major part de les quals participen a la fira). Aquest suplement, que inclourà la guia de Casals d’Estiu 2019, es
distribuirà gratuïtament a la fira.
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