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La Cursa Atlètica de La Nova Electra 

La Cursa neix com a proposta l´any 2015 des de l´AMPA de La Nova Electra. 
Com a seguiment del pla educatiu dels nostres fills i filles i amb la voluntat de 
seguir col·laborant amb la seva educació, neix una nova activitat que vol ser un 
referent a nivell educatiu, i en la qual seguim treballant amb la voluntat que la 
suma de esforços entre AMPA + Escola sigui beneficiosa  per als nostres fills i 
filles. 

L´activitat neix amb un caràcter lúdic-festiu que fa partícip a tot el col·lectiu 
escolar: des dels nens i nenes més petits de P3 fins als nois i noies més grans 
de sisè. Seguint la voluntat de l´ AMPA que l´acció dels pares i mares sigui activa 
en el dia a dia de l’escola, també es crea una prova per adults que serà oberta 
al públic general. No obstant, no deixa de ser una competició esportiva i per 
aquest motiu es vol respectar el caràcter competitiu de la jornada. Si és ben cert 
que tothom ha de participar i gaudir del dia, també s´ha de comprendre que en 
el món de l´esport hi ha guanyadors i guanyadores que s´han de premiar. S´ha 
d´acceptar tant la victòria com la derrota i l´esperit de superació i de millora ens 
pot portar a conquerir els reptes esportius proposats.  

També neix amb la voluntat de poder ser una eina de cohesió escolar i social, és 
a dir que pugui unir a pares i mares, alumnes i escola en la mateixa direcció, 
sense prejudicis ni distincions de cap mena, amb l’única voluntat de crear una 
gran jornada esportiva per a totes les famílies. 

Com a últim objectiu, creiem que pot ser una bona eina de comunicació per poder 
donar a conèixer més l´entorn del col·legi i per acabar d´integrar l’escola en el 
seu barri. 

Aprofitant la força de la prova també creiem convenient realitzar una aportació 
solidària, i per aquest motiu la prova d´adults és de pagament en benefici d´una 
ONG o un bon fi seleccionat pels nostres alumnes i l’AMPA. 

Us desitgem una bona participació i que gaudiu de l´educació i de l´esport. 

 

 

 

 

 



Organització. 

Comissió La Cursa de La Nova Electra. 

-Relació Escola-Cursa i Accions paral·leles. Silvana Brandeman 

- Directora d´Organització i Coordinadora. Rita Croitor 

-Reglamentació i Gestió de Recursos. Mustafa Adiane  

-Marketing i Sponsors. Roger Peiró 

-Comunicació: Carmen Portero 

Així mateix, el dia de la prova hi haurà un Jurat, compost de la següent manera: 

-Una persona de l´organització. 

-Una pare o mare de l´escola. 

-Una persona de la Junta de l´AMPA. 

Per a la Jornada de la Cursa es preveu que seran necessaris una vintena de 
pares per col·laborar amb l´organització en diferents tasques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Previsió de dates i Planificació horària. 

 

La data és la següent: 

-Diumenge 21 de maig 

 

Planificació horària de les curses: 

-La jornada esportiva tindrà inici a partir de les 10h del matí, amb la programació de 
curses i horaris següent: 

Cursa de P3……………………….10.00h 

Cursa de P4……………………….10.10h 

Cursa de P5……………………….10.20h 

Entrega de medalles als participants de P3, P4 i P5 després d´acabar cada cursa. 

Cursa de Primer…………10.35h  

Cursa de Segon…………10.50h 

Cursa de Tercer………….11.05h 

Cursa  de Quart………….11.20h 

Cursa de Cinquè…………11.35h  

Cursa de Sisè………………11.50h 

Cursa Open La Milla de la Nova Electra…………..12.15h 

Exhibició de Zumba…………12.35h 

Entrega de copes…………….13h  

Cloenda de la Jornada……….13.30h 

 

 

 

 

 

 



Categories i Premis: 

 

Categories Nins: 

Nascuts l´any 2013 (P3)  

Circuit urbà, senyalitzat degudament. Distància pendent de concretar, entre 100 
i 300 metres. Obsequi de medalla per a tots els participants. Límit de 25 
participants. 

Nascuts l´any 2012 (P4) 

Circuit urbà, senyalitzat degudament. Distància pendent de concretar, entre 100 
i 300 m. Obsequi de medalla per a tots els participants. Límit de 30 participants. 

Nascuts l´any 2011 (P5) 

Circuit urbà, senyalitzat degudament. Distància pendent a concretar, entre 100 i 
300 m. Obsequi de medalla per a tots els participants. Límit de 30 participants. 

Categoria Infantil: 

Nascuts l´any 2010. (Primer de primària) Circuit de 700 m. amb punt de sortida 
al carrer Periodista Grané davant d´Engrunes. Pujant Periodista Grané fins al 
carrer Bartrina on es fa el canvi de sentit per baixar un altre cop fins a la sortida 
que és on estarà instal·lat el punt d´arribada. Obsequi de medalla a tots els 
participants i premi de trofeu als tres primers corredors, tant masculins com 
femenins. Límit de 40 participants i oberta. 

 

Nascuts l´any 2009. (Segon de primària) Circuit de 700 m. amb punt de sortida 
al carrer Periodista Grané davant d´Engrunes. Pujant Periodista Grané fins al 
carrer Bartrina on es fa el canvi de sentit per baixar un altre cop fins a la sortida 
que és on estarà instal·lat el punt d´arribada. Obsequi de medalla a tots els 
participants i premi de trofeu als tres primers corredors, tant masculins com 
femenins. Límit de 50 participants i oberta. 

 

Nascuts l´any 2008. (Tercer de primària) Circuit de 700 m. amb punt de sortida 
al carrer Periodista Grané davant d´Engrunes. Pujant Periodista Grané fins al 
carrer Bartrina on es fa el canvi de sentit per baixar un altre cop fins a la sortida 
que és on estarà instal·lat el punt d´arribada. Obsequi de medalla a tots els 
participants i premi de trofeu als tres primers corredors, tant masculins com 
femenins. Límit de 40 participants i oberta. 



Nascuts l´any 2007. (Quart de primària) Circuit de 700 m. amb punt de sortida al 
carrer Periodista Grané davant d´Engrunes. Pujant Periodista Grané fins al carrer 
Bartrina on es fa el canvi de sentit per baixar un altre cop fins a la sortida que és 
on estarà instal·lat el punt d´arribada. Obsequi de medalla a tots els participants 
i premi de trofeu als tres primers corredors, tant masculins com femenins. Límit 
de 40 participants i oberta. 

Nascuts l´any 2006. (Cinquè de primària) Circuit de 1100 m. amb punt de sortida 
al carrer Periodista Grané davant d´Engrunes. Pujant Periodista Grané fins al 
carrer Bartrina on es fa el canvi de sentit per baixar a l´alçada del carrer Poeta 
Caparà, allà es farà un canvi de sentit per tornar a pujar per Periodista Grané 
fins al carrer Bartrina on es fa el canvi de sentit per baixar un altre cop fins a la 
sortida que és on estarà instal·lat el punt d´arribada. Obsequi de medalla a tots 
els participants i premi de trofeu als tres primers corredors, tant masculins com 
femenins. Límit de 40 participants  i oberta.  

 

Nascuts l´any 2005. (Sisè de primària) Circuit de 1100 m. amb punt de sortida al 
carrer Periodista Grané davant d´Engrunes. Pujant Periodista Grané fins al carrer 
Bartrina on es fa el canvi de sentit per baixar a l´alçada del carrer Poeta Caparà, 
allà es farà un canvi de sentit per tornar a pujar per Periodista Grané fins al carrer 
Bartrina on es fa el canvi de sentit per baixar un altre cop fins a la sortida que és 
on estarà instal·lat el punt d´arribada. Obsequi de medalla a tots els participants 
i premi de trofeu als tres primers corredors, tant masculins con femenins. Límit 
de 30 participants i oberta. (Es reserva 30 participants extres en cas de convidar 
a algun altre centre escolar específic). 

Els alumnes del nostre centre que hagin repetit de curs, es permetrà que corrin 
amb els companys del curs actual, independentment de l´any de naixement i a 
ple dret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cursa Open La Milla de La Nova Electra. 

Categoria única sense límit d´edat, oberta a tothom amb inscripció prèvia. Circuit 
de 1610 m. amb punt de sortida al carrer Periodista Grané davant d´Engrunes. 
Pujant Periodista Grané fins al carrer Ample, per poder agafar el carrer esmentat 
i seguir fins al carrer Frederic Mistral que ens portarà novament a Periodista 
Grané, que el farem en sentit descendent fins al carrer Josep Tapioles que ens 
portarà a la Carretera de Castellar per arribar fins a la Plaça de la Dona, agafar 
l’Avinguda Jaume I fins a Periodista Grané i arribar a la meta. Hi haurà tres copes 
per als tres primers classificats de les categories masculina i femenina. Límit de 
75 participants. Inscripció de 3 euros per corredor. Per ex-alumnes del centre la 
quota d´inscripció serà d’1 euro. 

 

En verd, el recorregut de primer, segon, tercer i quart. 



 

En verd, el recorregut de cinquè i sisè. 

 

Aquí tenim en verd, el circuit de La Milla de La Nova Electra. 

 

 

 

 

 



Normes i jurats dels premis. 

-Tots els participants de les proves hauran d´haver-se inscrit amb anterioritat, tal 
i com ho indiqui l´organització de la prova. En cas de no estar inscrit no es 
disposarà de dorsal per competir. 

-El mínim de participants de cada cursa ha de ser de 10 persones, en cas contrari 
es declararà nul·la la prova i el premi quedarà desert. 

-En cas de pluja o inclemències del temps, l´Organització serà qui prendrà la 
decisió de realitzar o no la prova esportiva. 

-Els participants hauran d´estar puntuals en el punt de sortida, un cop iniciada la 
carrera ja no es deixarà prendre la sortida. 

-Seran desqualificats els corredors que no facin el recorregut tal i com està 
establert en les bases de la prova. El jurat serà qui prendrà la decisió definitiva. 

-Hi haurà un jurat que estarà format pels membres següents: 

Una persona de l´organització. 

Una persona de l´AMPA. 

-Un pare o mare de l´escola. 

-En cas d´empat en l´arribada o de conflicte en la decisió de les classificacions, 
el jurat decidirà l´ordre dels corredors de la prova, i la seva decisió serà definitiva 
i acceptada per totes les parts. 

-Els premis seran validats pel Jurat un cop finalitzades totes les proves. 

-El Jurat i l´Organització poden demanar la identificació a qualsevol corredor 
infantil en cas de dubte per verificar edats. El corredor te l´obligació d’identificar-
se o en cas contrari pot quedar desqualificat pel Jurat. 

-Els alumnes del nostre centre que hagin repetit de curs, es permetrà que corrin 
amb els companys del curs actual, independentment de l´any de naixement i a 
ple dret. 

-Queda prohibit participar sense la indumentària adequada per realitzar 
l´activitat, és a dir, s´ha de participar amb sabatilles esportives i roba d´esport. 

-Els corredors de la prova pel sol fet de participar accepten totes les normes 
anteriorment indicades. 

-En cas de qualsevol anomalia que els atletes vulguin denunciar s´hauran de 
presentar directament a qualsevol persona de l´organització que prendrà les 
accions oportunes. 



-En cas que persisteixi l´anomalia o que la resposta no sigui satisfactòria per a 
l´atleta, aquest té dret a posar una queixa per escrit en els següents set dies 
hàbils de la prova: haurà d´anar dirigida a l´AMPA de la Nova Electra que es 
veurà obligada a respondre per escrit al mateix atleta. 

-Els participants de la prova estaran coberts per l´assegurança contractada per 
l´AMPA de la Nova Electra. 

-L´organització no es fa responsable de cap tipus d´accident, danys morals o 
físics, durant el transcurs de les curses, exceptuant els assegurats/des per 
l´esdeveniment  esportiu. 

-L´organització es reserva el dret de modificar aquest reglament. 

-Pel fet de participar s´accepta la publicació d´imatges, vídeos i classificacions 
en qualsevol mitjà de comunicació, pàgines d´Internet, publicitat, etc… 

-Tot allò no disposat en aquest reglament serà resolt per l´Organització. 

-La participació lliure i voluntària en aquesta cursa, implica la total acceptació del 
present reglament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Activitats durant la Jornada de la Cursa: 

Pensant en la voluntat que la jornada pugui transcórrer amb diversió i alegria es 
proposen les activitats següents: 

-Exhibició de Zumba  

-Música per amenitzar l´estona. 

 

Material necessari per desenvolupar la Jornada: 

Megafonia: equip de música i micròfon. 

Cinta de plàstic per poder senyalitzar els recorreguts. 

Arc inflable que indiqui la Sortida i l´Arribada. (Situada al carrer Periodista Grané) 

Tarima per poder realitzar l´entrega de premis. (Situada al carrer Periodista 
Grané) 

325 Medalles per als participants infantils. 

36 Copes per als participants de les curses infantils. 

6 Copes per als participants seniors. 

Bosses d´obsequi per als participants infantils. (Prèviament pactades amb 
entitats col·laboradores) 

Dorsals i imperdibles per poder posar els dorsals. 

Autoritzacions i Assegurança de la prova. 

 

 

 

 

 

 

 

Pressupost de la Cursa: 



Assegurança……………………………….250.-Eur 

Copes i medalles…………………………..950.-Eur 

Premis per la Milla…………………………100.-Eur 

Transport……………………………………100.-Eur 

Aigües……………………………………….200.-Eur 

Obsequis……………………………………200.-Eur 

Extres………………………………………  200.-Eur 

Total:………………………………………  2000.-Eur 


