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 ZER EBRE  

C/ Sant Agustí s/n 

43790 Riba-roja d’Ebre 

 

Teléfons:  

977 416155 (Riba-roja d’Ebre) 

977 819074  (La Palma d’Ebre) 

 

Correu electrònic:  

e3011029@xtec.cat 

 Entitats col.laboradores 

#10ZEREBRE 
 

CONCURS D’INSTAGRAM 

La ZER Ebre organitza un concurs de 

fotografia.   

Per a concursar, s’ha de penjar una 

fotografia a Instagram amb el  

hashtag: #10ZEREBRE 
Les fotografies hauran de reflectir  

algun moment de la festa commemo-

rativa del 10è aniversari.  
 

Requisits de participació : 

 Tenir més de 14 anys. 

 Les fotografies no han d’incloure 

cares, ni d'adults ni de menors.  
 

A QUÈ ESPERES?  

PARTICIPA-HI!!!  

 

Ensenya'ns els teus dots fotogràfics i 

podràs guanyar un premi. 

El guanyador del concurs serà  

anunciat durant l’acte de cloenda. 

Organitza 

ZER EBRE 



La ZER Ebre està de festa! 

Aquest any les escoles de Riba-roja  

d’Ebre i de La Palma d’Ebre volem cele-

brar amb tots vosaltres el 10è aniver-

sari de la creació de la nostra ZER.  

Per gaudir d’aquest dia hem preparat 

un seguit d’activitats. 

 

 

 

 

PROGRAMA D’ACTES 

 

A partir de les 9:30h i al pati de l’escola 

de Riba-roja d’Ebre, rebuda d’autori-

tats  mestres, antics mestres, alumnes, 

exalumnes, pares, familiars i tothom 

qui vulgui participar d’aquest dia de ce-

lebració. 

10:00h Petits i grans ens podrem diver-

tir amb  35 jocs de fusta gegants repar-

tits per tot el pati. Un grapat de jocs de 

lògica, d’enginy, de sort, de punteria, 

de pensar, trencaclosques individuals i 

col·lectius per a que tothom s’ho passi 

d’allò més bé. A més a més, hi haurà 

un joc exclusiu per als més petits.  

10è aniversari ZER EBRE 

11.30h Parlaments de les autoritats i 

institucions convidades a l’acte.  

12.30h Refrigeri per tots els assis-

tents. 

12:45h Premis concurs Instagram. 

13:00h Fi de festa amb bufada d’es-

pelmes. 

Hi haurà  fotografies per recordar 

aquests 10 anys de ZER, un divertit 

photocall per  immortalitzar la jorna-

da i un concurs d’Instagram per les 

millors instantànies d’aquest dia. 

  Us hi  esperem!! 
 


