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Benvolgudes famílies, 

Tot seguit us informem d’ aspectes que són del vostre interès.     

 

 1.ORGANITZACIÓ DE LA FESTA DE FINAL DE CURS 

 

A les 17:00 h es durà a terme la graduació dels alumnes de 6è al gimnàs de l’escola. 

Al mateix temps que es faci la graduació, a la pista, hi haurà activitats per a tots els 

infants i famílies que hi vulguin participar. S’oferiran 4 propostes de lliure accés: 

origami col·lectiu, pintura amb mans i peus, bombolles de sabó gegants i pintura amb 

ampolles. Durant el temps que durin els tallers la porta de la pista romandrà tancada 

per seguretat. 

 

L’escola s’obrirà 10 minuts abans de què s’iniciï la festa. En tot moment els infants 

hauran d’estar custodiats pels seus pares o bé persones que estiguin al seu càrrec. 

Durant l’acte de graduació demanem que siguin respectuosos, ja que és un acte de 

final d’etapa on els protagonistes són els alumnes de 6è.  

 

L’accés a l’escola serà per l’entrada principal(C/ Wilson). 

 

A les 17:30 h, aproximadament, al vestíbul de l’escola, es podrà recollir la targeta de 

control per a la cursa. Es lliuraran gelats, aigua i fruita per als participants. Els equips 

seran per famílies (no hi ha un nombre concret per equip). En el moment de la 

inscripció es podrà fer un donatiu  per a l’ONG SONRISAS DE BOMBAY. 

Aquesta és l’última activitat solidària que durem a terme aquest curs per L’ONG 

SONRISAS DE BOMBAY. 

 

A les 18:15 h, donarem inici a la Cursa d’orientació. 

 

 

INSTRUCCIONS CURSA D’ORIENTACIÓ 

 

1.ABANS DE COMENÇAR 

Cada equip rebrà una targeta de control. A mida que es trobin les fites o balises 

s’aniran marcant. 

2.EN EL MOMENT DE LA SORTIDA 

Quan s’indiqui, cada equip agafarà un mapa i es deixaran cinc minuts per pensar el 

recorregut o itinerari més adient. La sortida serà llançada, és a dir, tots a la vegada 



iniciarem la cursa i disposarem de 2 hores, màxim, per trobar les balises. Es pot 

finalitzar la cursa en el moment que trobeu oportú. 

LA SORTIDA ES DURÀ A TERME PER LA PORTA DE LA PISTA. 

3.RECERCA DE FITES O BALISES 

La fita o balisa és una banderola. Es troba o penjada o estacada al terra. Estan 

identificades amb el mateix número que consta a la targeta de control . Les balises 

disposen d’una pinça manual que l’orientador ha d’utilitzar per marcar la casella que 

correspongui . Cada pinça fa una marca diferent. Cal trobar les balises, que es troben 

marcades al mapa. Cada balisa té una puntuació.  

4.TARGETA DE CONTROL 

La targeta de control serveix per demostrar que l’orientador ha passat pels elements 

indicats, perforant les caselles corresponents a cada fita. 

5.EL MAPA D’ORIENTACIÓ 

Els mapes són els elements més importants en les curses d’orientació. Estan fets 

específicament per a aquest esport, reproduint a escala reduïda el lloc on es practicarà 

l’orientació. 

Les famílies podran decidir si volen aconseguir totes les balises o si fan un recorregut 

més curt. Superar l’horari de dues hores representa la descalificació. 

6.RECOMANACIONS 

- Portar una motxilla petita per posar l’aigua i la fruita. 

- Calçat i roba còmode. 

-Tenir cura del medi ambient i no tirar deixalles. 

A les 20:15 h, finalització de la Cursa d’orientació. 

 

A les 20:30 h , ball amenitzat pels instructors Adriana Ribaudo i Claudio Melamed i 

berenar-sopar amb pica-pica, entrepans i begudes. 

 
US HI ESPEREM A TOTS!!! 

 

 


