
Trobada d'exalumnes Joan XXIII. 

    Dissabte, 21 de maig a les 18h. 
“Activitats esportives i culturals”  

 

Des del seu naixement, al 1965, l’Escola Joan XXIII ha treballat en promoure l’adquisició dels valors entre els seus 

alumnes des de diferents vessants, i tant el cultural com l’esportiu han col·laborat positivament en aquest objectiu. 

 

El dia 21 de maig d’enguany estem tots convidats a formar part del retrobament d’exalumnes des de més de 60 anys 

fins a alumnes de 3. Són moltes les generacions que han passat per l’Escola i que tenen l’oportunitat de reviure 

records,  de compartir emocions i d’omplir-se del caliu d’una comunitat educativa consolidada i conscient del seu 

valor.  

L’acte començarà a les 18 h i constarà de diverses actuacions esportives i culturals.  

Al llarg de la tarda comptarem amb la participació  gegants, batucada, monòlegs, danses, castells i, com a cloenda, 

tindrem música en directe per ballar i  amenitzar el fi de festa. 

A nivell esportiu, i des del principi de l’acte,  s’organitzaran a les pistes mini partits d'handbol i de bàsquet, esports 

en que durant molts anys la nostra escola ha destacat participant en els Jocs Esportius Escolars, i ha estat pedrera de 

molts equips de la ciutat. 

 

Funcionament Torneig Esportiu 

Des de les 18 a les 20 h. 

Basquet :  Partits 3x3 de 10 min. 

Handbol:   Partits de 10 min. 

Es faran equips mixtes i de diferents edats . 

 

Instruccions per inscriure's: omplir el formulari penjat a la web de  l’Escola Joan XXIII o el 

mateix dia a les 6 de la tarda. La formació dels equips es farà al començament de l’acte.  

Heu de venir amb la roba esportiva. 

L'aigua la posa l'organització! 

 

Permanentment hi haurà una exposició fotogràfica retrospectiva des de 1965 i servei de bar amb begudes i 

botifarres. Els beneficis del bar es destinaran al Projecte d’escolarització que porta endavant el nostre company 

Ferran Sans  a Sam-Sam, barri de  Dakar al Senegal. 

Desitgem que tothom s’ho pugui passar bé en una tarda per compartir. Moltes són les obres de teatre, balls, jocs, i 

experiències que recorden les parets de l’Escola Joan XXIII, i  que l’han fet créixer. 

 

Us hi esperem a tots i totes! 

 

 


