Primeres
Jornades
ds,23 10.00 h. Taller d’hàbits saludables.
març Inscripció prèvia. A l’hort de Pina i cuina a

Can Lluís. Pina.

dg, 24 Formacions esportives a la sala polivalent
març des Porrassar. Inscripcions prèvies.

09.00 h. Ús del desfibril·lador (DESA).
11.00 h. Primers auxilis.

16.00 h. Horabaixa esportiu. A partir de 12
anys. Inscripcions prèvies.
-Al pavelló Andreu Trobat: vòlei 4x4,
bàsquet 3x3 i mostra d’associacions i
federacions esportives.
-Al camp municipal de futbol es Porrassar:
pàdel 2x2, i Taller amb scooter
dv, 29 18.30 h. Primeres Jornades Algaida,
març Municipi Educador. Inscripcions prèvies.

A l’auditori del casal Pere Capellà.
Paral·lelament: ContaContes “Mi ciudad
imaginada” per a infants de 3 a 12 anys.
Inscripció prèvia. Al Casal dels Joves.

ATENCIÓ:
*Totes les activitats amb inscripció tenen places limitades.
*Les inscripcions s’han de fer al correu
algaidamunicipieducador@gmail.com
*Heu d’indicar: 1. El nom de l’activitat. 2. Nom complet de
la persona que s’inscriu (i de l’equip, si és necessari). 3.
Número de telèfon de contacte.

Hi col·laboren

ds, 30 10.00 h. Sortida Ruta Saludable des del
març Centre de Salut.

10.00 h. Ludoteca de jardí. A la placeta de
l'Església.
11.00 h. Taller de clarinet històric. A
l’EMMA.
18.00 h. Taller llengua de signes, a partir
d’11 anys. Inscripcions prèvies. Al Casal dels
Joves.
Pina
16:00 h. EducaContes. Activitat dirigida a
infants de 0 a 9 anys. Can Lluís, Pina.
Randa
Exposició a la Rectoria de Randa “Arrels
amb nom de dona”.

dg, 31 09.00 h. Visita a la finca pública de Menut,
març al Centre Forestal de les Illes Balears

(CEFOR). Preu: 4 €. Inscripcions prèvies.

S'habilitarà un servei de bus a Randa i a Pina
per assistir a les activitats:
divendres, 29:
-sortida a les 17.30 h. des de s'Hort de Son
Romeguera, Randa.
-sortida a les 18.00 h. des de sa Plaça, Pina
dissabte, 30:
-sortida a les 09.00 h. des de s'Hort de Son
Romeguera, Randa.
-sortida a les 09:30 h. des de Plaça, Pina.
diumenge, 31:
-sortida a les 08.30 h. des de s'Hort de Son
Romeguera, Randa
-sortida a les 09.00 h. des de Plaça, Algaida.
-sortida a les 09.15 h. des de Plaça, Pina.

