
Bon dia a tothom!
Com és costum, l’alumnat  de 4t d’ESO de la nostra cooperativa organitza les Jornades
Multiesportives Es Lledoner  per a tots els seus companys de l'escola des de fa vint i dos
anys. Malgrat les circumstàncies, no volíem ser l’únic curs que s’acomiadàs sense poder-les
celebrar i per això  hem intentat organitzar-ne unes online. Aquest projecte ha estat possible
gràcies als professors, altres alumnes dels cicles fisicoesportius i  tota la gent  que hi  ha
volgut participar, que ens han ajudat moltíssim.
Aquestes jornades seran molt diferents a les edicions anteriors: seran  online i en directe,
solidàries  i  hi  podrà  participar  tothom que  vulgui,  no  farà  falta  ser  de l’escola.Per  això
convidam a la  vostra escola a formar part  d’aquesta iniciativa  i  sumar quilòmetres amb
nosaltres.
Enguany hem organitzat un repte/ cursa virtual solidària que l’hem anomenat  Suma Km
solidaris per  a les malalties rares.  Per  participar,  cal  inscriure-se aportant  un donatiu
voluntari a l'associació MUÉVETE POR LOS QUE NO PUEDEN. L’objectiu és ajudar a les
persones que conviuen amb una malaltia rara i incentivar a la població la pràctica d’esport
saludable.  Les  inscripcions  es  fan  a  la  següent  plana  web:
https://cronocheck.com/kmsolidarios

Les jornades d’enguany, per tant, consisteixen a intentar fer el major nombre d’activitats per
sumar els màxims quilòmetres possibles  i, entre tots, donar suport a totes aquestes famílies
afectades a Espanya. Si voleu més informació sobre totes les activitats que oferim durant
les jornades, visitau la nostra web www.lledoner.com 

Dit això, passarem a explicar-vos el funcionament, que serà diferent als altres anys. La part
més important de la informació la podeu trobar als instagrams @jornadesmultiesportives,
@santalfonseslledoner, el facebook de l’escola i la pàgina web que hem creat per aquesta
dies.  Allà  hi  trobareu els horaris amb totes les activitats que es duran a terme aquesta
setmana del 15 al 19 de juny. Aquests horaris estan classificats en fruites, relacionades amb
l'edat  del  participant;  haureu de mirar  quines activitats  tenen pintada la  vostra fruita.  Al
programa trobareu també una llegenda on s’indica per quin canal trobareu el  directe de
l’activitat on voleu participar. 
Les  proves que requereixen  inscripció  estan assenyalades  amb un llapis  al  programa i
caldrà entrar a la web per fer la inscripció. Qualsevol dubte que tingueu ens ho podeu fer
arribar a través de les nostres xarxes socials o web. 
Pensau que com més participeu més possibilitats tendreu de guanyar els premis i sortejos
que hem preparat, gràcies a les donacions de l’escola, l’APIMA, moltes empreses de la vila
que ens ajuden cada any i  l’Ajuntament de Felanitx.
Us esperam amb moltes ganes de passar-ho bé, de gaudir dels darrers dies d’escola i de
ser més solidaris que mai. Ens veim dilluns dia 15!
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