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PROJECTE COMENIUS
Visita a Pratdip de les escoles participants al Comenius

L’ANJUBA AL REUSPORT
El proper cap de setmana es celebra
ReuSport, la Fira de l’Esport a Reus, on el
club ciclista l’Anjuba de Pratdip hi disposarà
d’un stand on informarà de les activitats que
el club porta a terme.
La fira neix amb l’objectiu de potenciar i
donar suport al sector empresarial de l’esport i
fomentar la pràctica esportiva. Serà un punt
de trobada on tots els agents vinculats a
l’esport podran exposar, dialogar, practicar i
proposar noves ofertes i possibilitats així com
conèixer oferta i demanda del sector. L'horari
de la fira és d'11 a 21 h. els dies 8 i 9 de juny
a la Fira de Reus. Preu entrada: 3 euros.

VISITA ESCOLAR
El passat dilluns 3 de juny ens van visitar
els alumnes de 1er de l’escola Joan Miró de
Miami Platja. Els petits s’ho van passar
d’allò més bé a la recerca de dips, fent de
pagesos i visitant l’àrea de Santa Marina.

10 ANYS DE CASAL
Comença la desena edició del
Casal d’Estiu de Pratdip
El proper 1 de juliol comença la desena edició
del Casal d’Estiu organitzat per l’Àrea
d’Esports de Pratdip. Enguany es preveu un
número similar de nens, monitors i premonitors que l’any passat, quan es va arribar al
rècord d’assistència amb 52 nens inscrits. Les
inscripcions es poden fer a l’Oficina de
Turisme a partir del dia 17 de juny. Així mateix
està prevista una reunió informativa per als
interessats el dissabte 15 de juny a les 20:00 a
la sala d’actes de l’Ajuntament.
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“... And they lived happily ever after” és el lema del projecte Comenius en el que participa
l’Escola Santa Marina de Pratdip. La setmana passada es va fer la tercera trobada del projecte
europeu on vint-i-sis professors procedents de Turquia, Gran Bretanya, República Txeca,
Hongria, Alemanya, Polònia i Itàlia van estar 5 dies entre nosaltres.
Els mestres i alumnes de l’escola van treballar molt per a què tinguessin una visita d’allò més
entretinguda, on, juntament amb la col·laboració dels pares dels alumnes van poder gaudir de
la nostra hospitalitat, gastronomia i cultura. L’actuació dels Diables de Pratdip i el grup de
batuca Batadip va tancar la seva visita pel poble.
La pròxima trobada del projecte es durà a terme a Polònia.

