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Les activitats de l’espai educatiu són propostes d’entitats i agents educatius
de Trinitat Nova, 
obertesa nens i nenes, joves, famílies, veïns i veïnes del barri.

Més informació: carrer Pedrosa 2, telèfon 93 359 25 00

Fem esport
/Iniciació esportiva
● Iniciació esportiva 
_/de P3 a P5, 2 grups en dimarts o dijous de 17h a 18:15h, Llar d’infants l’Airet, 10€ trim. (ceeb)

/ Dansa urbana
● Dansa i ball urbà
_/ 1r primària fins a 6é

Dijous de 17h a 18:15h, Gimnàs edifici dels grans, 10€ trimestrals.(ceeb)

/ Patinatge
●

Patinatge _/1r primària fins a 1r ESO Dilluns i dimecres de 17h a 18:15h, Edifici dels petits, 15€ trimestrals.(ceeb)

/ Bàsquet
●

Bàsquet _/3r primària fins a 2n ESO

Dilluns de 17h a 18:15h, Edifici dels grans, activitat gratuïta. (voluntariat ieTN)

/Volei
● Voleibol 
_/ De 12 a 18 anys

Dimecres de 17h a 18:15h, Edifici dels grans, 10€ trimestrals.(ceeb)

/ Balla Hip Hop
●

Tècniques de hip hop_/ De 12 a 18 anys

Dimarts de 17:30h a 19h, gimnàs edifici dels grans, activitat gratuïta.(APC)

/ Acrobàcies urbanes
● Parkour
_/ De 12 a 18 anys

Dilluns de 18h a 19:30h, gimnàs edifici dels grans, activitat gratuïta.(APC)

/ Futbol
● Futbol PreBenjamí 
_/ 1r a 2n de primària
● Futbol Benjamí
_/3r i 4t primària

Dimarts de 17h a 18:15h, a l’espai Benjamí, 15€ trimestrals
Dijous de 17h a 18:15h, a l’espai Benjamí, 15€ trimestrals

● Futbol Aleví 
_/5è i 6è primària

Dimarts i dijous de 17h a 18:15h, Edifici dels grans, 25€ trimestrals.

● Futbol Infantil
_/1r i 2n d’ESO

Dimarts i dijous de 17h a 18:15h, Edifici dels grans, 25€ trimestrals.

(Activitat organitzada pel Club de Futbol Sala Trinitat Nova)

Inscripcions
Us podeu inscriure els dilluns i dimecres de 15:30h a 16:30h a l’escoleta dels grans.
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Fem cultura
/ Percussió
●

Taller de percussió_/Primària Divendres de 17:30h a 18:30h, edifici dels grans, act. gratuïta.(Bruixes i bruixots de TN)

/ Audiovisuals
●

Club de vídeo_/de 12 a 16 anys Dimecres de 17h a 18:30h, Espai audiovisual Ie Trinitat Nova, activitat gratuïta. (ieTN)

/ Activitats de barri
● Casal de barri Som La Pera
_
/ Totes les edats

Activitats culturals per a tot el barri i per a totes les edats,
consultar programació (C/ Garbí, n.3, telf. 677 40 81 54).

El lleure educa
/ Cau Trinitat Nova
●

Cau Trinitat Nova_/de 6 a 12 anys

Totes les tardes de dissabte. Edifici dels grans. Més informació a caulatrini@gmail.com

/ Casal infantil
●

Tardes de lleure educatiu 
amb el Casal infantil de Trinitat Nova_/ De 3 a 16 anys De dilluns a divendres,
dos torns de 17h a 19:30h(info: 650895670, citrinitatnova@gmail.com, o al

Casal infantil (C/ Vilareal, n.9)o C/Pedrosa n.2 dimecres i dijous tarda)

/ Patis oberts
●

Patis oberts a l’IeTN_/ totes les edats

Divendres de 17h a 20h i dissabtes de 11h a 14h. Edificis petits i grans.(IMEB)

Activitats per a adults / percussió/espai de trobada/volei
●

Taller de percussió d’adults Divendres de 18:30h a 19:30h, gimnàs edifici dels grans.(Bruixes i bruixots de TN).

●

Espai de trobada “La família la millor escola ” 2n i 3r dijous de cada mes de 9:15h a 10:45h, Biblioteca ieTN. (ieTN)

●

Voleibol per adults

Dimecres i divendres de 21h a 22h, Edifici dels grans. (CFSTN)

Casals d’estiu
●

Reunió informativa sobre els casals d’estiu a Trinitat Nova

Dimarts 30 d’Abril a les 17h, biblioteca ieTN.

Inscripcions
Us podeu inscriure els dilluns i dimecres de 15:30h a 16:30h a l’escoleta dels grans.
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