
 

Inscripció 
 

Nom:....................…………………………….  
 
Cognoms:...............………………………….  
 
Any de Naixement:..........…………………..  
 
Escola/Club:.................……………………. 
 
 
 

Autorització per a menors *  
 

En/Na...............................…………………… 
 
com a tutor/a de l’alumne:  
 
...........................…………………………… 
 
l’autoritzo a realitzar la III cursa solidària  
 
Arenal de Llevant que tindrà lloc el  
 
diumenge 12 de maig de 2013, i eximeixo a  
 
l’organització de qualsevol perjudici que  
 
aquesta activitat pugui ocasionar. 
 
Signatura: 
 
 
 
DNI: 
 
 

 
Tipus de curses 
 
1- Ed. Infantil P3  (2009) 300 metres  
 
2- Ed. Infantil P4  (2008) 300 metres  
 
3-Ed. Infantil P5  (2007) 300 metres  
 
4- Cicle Inicial Primària 1er – 2n (2006/2005) 
600 metres     
 
5- Cicle mitjà de Primària  3er – 4rt  
(2004-2003) 600 metres   
 
6- Cicle Superior Primària 5è – 6è 
 (2002-2001) 1300 metres   (1 volta) 
 
7- CURSA OPEN  (de 12 a 99 anys) 
3900 metres  (3 voltes) 
 
Horaris 
 
                      Cursa 7         10h 
                      Cursa 6         10,30h 

Cursa 5          10,45h 
                      Cursa 4          11h 

Cursa 3          11,15h 
Cursa 2          11,25h 
Cursa 1          11,35h 

 
 

 
 

III Cursa Solidària 
 
 

 

Arenal de Llevant 
 
 

“Corrent ajudaràs!” 
 

Diumenge 12 de maig a les 10h 
Passeig Taulat 

 
 



EN QUÈ CONSISTEIX? 

La Comissió de Solidaritat i Cooperació de 
l’AMPA de l’Escola Arenal de Llevant, amb 
el suport de l’equip docent i famílies del 
centre, promou la celebració, el proper 12 
de maig de 2013 , de la III Cursa Solidària 
Arenal de Llevant, que consistirà en la 
realització de 7 curses adaptades a 
diferents grups d’edat, en un circuit habilitat 
al voltant de l’escola. Es tracta d’una cursa 
de caràcter solidari i no competitiu, a on es 
premiarà la participació i no el resultat final. 
Els recursos recaptats amb les aportacions 
fetes pels participants aniran destinats a 
una associació del barri que treballa amb 
col·lectius en situació d’exclusió social. 
L’activitat s’emmarca en el programa de 
Festes de Maig del Poblenou. La 
participació és oberta a altres escoles del 
barri i participants per lliure. 
 
 
 
 
 
 
 

OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT 
- Promoure la solidaritat i cooperació entre 
pares, mares, alumnes, professorat i 
monitoratge vinculant la cursa amb la 
col·laboració amb alguna causa amb una entitat 
propera. 
- Promoure la pràctica de l’esport com un hàbit 
de vida saludable 
- Participar en actes esportius sense ànim 
competitiu i que promoguin la relació social 
entre membres de la nostra comunitat 
educativa. 
- Obtenir recursos econòmics per a ajudar a 
entitats socials del barri a desenvolupar accions 
de caire social i solidari que contribueixin a 
disminuir les situacions de desigualtat i 
vulnerabilitat entre les famílies residents al 
nostre entorn. 

CAUSA SOCIAL TRIADA 
 
L’entitat triada per a la causa és APROPEM-
NOS, en concret una iniciativa de l´Ateneu Flor 
de Maig que es farà a través de la seva 
participació activa. Es diu "La Flor de Drap". 
Es tracta d’un projecte per a gent del barri en el 
qual es fomentarà l´intercanvi de roba, 
s’ensenyarà costura, es farà artesania local i es 
generaran d’aquesta manera ingressos 
econòmics per la gent (sobretot dones) amb 
dificultats econòmiques del barri.  
 
 

INSCRIPCIONS 

- Cost:  

3 euros / corredor infantil 

5 euros /corredor adult 

- Període i lloc d’ inscripció:   

Del 8/04 al 6/05 a l’Escola l’Arenal de Llevant 
(Carrer Bac de Roda, 33) 

- Contacte inscripcions:   

     Marta Jara i Soledad Ponce.   

      Horari d’atenció Dl a Dv: 9 a 16,30 hores 

 
            

                   
 
         

             
 
 

 
                                                     

 


