20 de setembre de 2019

TEMPORADA DE CROS ESCOLAR 2019/2020
Ja tenim aquí una nova temporada de cros escolar. Us passem el calendari perquè pugueu
seleccionar els dies i/o llocs que més us interessin.
Si hi voleu participar cal que empleneu l’autorització i feu el pagament a la mestra o
professor d’Ed. Física, o al tutor/a. El cost de la inscripció per a tots els crossos (tant si
en feu 1 com els 12) és de 20€ d’inscripció, si no disposeu de la polsera xip, i de 17€ si
ja la teniu)
Si ens feu arribar tota la documentació, amb el corresponent pagament, abans del dia 26 de
setembre us tramitarem la inscripció des de l’escola. Si us hi voleu apuntar més endavant,
haureu de fer la inscripció directament al Consell Esportiu del Bages.
El Consell Esportiu ens entregarà una polsera xip que servirà per tots els crossos, per tant,
no us la deixeu a casa ja que l’heu de portar a tots els crossos. Quan s’acabin els crossos al
retornar la polsera al CEB us retornaran 2€. En cas de pèrdua de la polsera, s’haurà
d’abonar 5€ per una de nova.
Si doneu el telèfon mòbil formareu part del grup de whats up del Cros de l’escola, on
s’informa de possibles canvis, anul·lacions, si voleu compartir cotxe… Si no voleu formar
part d’aquest grup no apunteu el telèfon mòbil en la fitxa.
CALENDARI DE CURSES:
6 OCTUBRE
20 OCTUBRE
27 D’OCTUBRE
10 NOVEMBRE
17 NOVEMBRE
24 NOVEMBRE
1 DE DESEMBRE
15 DE DESEMBRE
12 DE GENER
19 DE GENER
26 DE GENER
2 DE FEBRER

SANT VICENÇ DE CASTELLET
SÚRIA*
CASTELLNOU DE BAGES*
MOIÀ*
SALLENT*
MONISTROL DE CALDERS
MANRESA
ST.FRUITÓS
SANT JOAN DE VILATORRADA
NAVARCLES
CARDONA *
SANTPEDOR

CURSA EN FAMÍLIA*: Aquesta prova, no competitiva, que consta de 1.000 metres serà
desenvolupada en parelles formades per membres d’una mateixa família (un nen/a de
categoria prebenjamí a cadet més un membre adult de la seva família).
CURSES:
Educació Infantil:
MINI: nascuts/des en els anys 2014, 2015 i 2016 (200m)
Educació Primària:
- Cicle Inicial: PRE-BENJAMÍ: nascuts/des en els anys 2012 i 2013 (500).
- Cicle Mitjà: BENJAMÍ: nascuts/des en els anys 2010 i 2011 (1000m).
- Cicle Superior: ALEVÍ: nascuts/des en els anys 2008 i 2009 (1300-1500)

Educació Secundària Obligatòria (ESO):
- Primer Cicle: INFANTIL: nascuts/des en els anys 2006 i 2007 (2000-1500)
- Segon Cicle: CADET: nascuts/des en els anys 2004 i 2005 (3000-1500).

GUARDONS: Hi haurà premi pels 3 primers classificats de cada categoria i sexe excepte en
la categoria mini on hi haurà diploma per a tots els participants.
Un cop acabada la fase comarcal tindrà lloc un acte on es farà un reconeixement als
nens/es que hagin participat a més proves:
Participants a 7-8 proves: Finalistes nivell 3
Participants a 9-10 proves: Finalistes nivell 2
Participants a 11-12 proves: Finalistes nivell 1
Cursa en família: participants a 5-6 proves
Per qualsevol dubte podeu consultar a l’escola o al
(Professora d’Educació Física de primària)

mail: mcalduch@lasalle.cat

Portar l’autorització abans del dijous 26 de setembre.
Autoritzem a ………………………………………………… de la classe de……………..a
participar al/ cros/sos escolars següents i paguem els 17€ o 20€ de dret a INSCRIPCIÓ I
ASSEGURANÇA MÈDICA.
X
6 OCTUBRE

SANT VICENÇ DE CASTELLET

20 OCTUBRE

SÚRIA

27 D’OCTUBRE

CASTELLNOU DE BAGES

10 NOVEMBRE

MOIÀ

17 NOVEMBRE

SALLENT

24 NOVEMBRE

MONISTROL DE CALDERS

1 DE DESEMBRE

MANRESA

15 DE DESEMBRE

ST.FRUITÓS

12 DE GENER

SANT JOAN DE VILATORRADA

19 DE GENER

NAVARCLES

26 DE GENER

CARDONA

2 DE FEBRER

SANTPEDOR

Data de naixement del fill/a.
Nº polsera xip (en cas de tenir-ne)
Nº de targeta sanitària del fill/a
Si vols formar part del grup de Whats Up del
cros escolar escriu el telèfon mòbil
Signatura (pare,mare o tutor)

