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Benvolguts pares i mares, 
 
Ens adrecem a vosaltres per a informar-vos d’una activitat de promoció esportiva promoguda pel Consell de 

l’Esport Escolar de Barcelona. L’activitat consisteix en la participació de les Cros Escolars. 

Podran participar tots els alumnes des de P-3  fins a 6è i correran separats segons l’any de naixement, ja 

que en funció de l’edat es correrà una distància determinada i a una hora diferent. Tant es pot participar en 

un Cros com en tots. Les curses seran en diumenge i començaran a partir de les 10h del matí.  

 
Les dates i els llocs en què es realitzaran els cros seran els següents: 

 20/11/16 Cros Escolar de Sant Martí al Parc del Poblenou i CEM La Mar Bella 

 18/12/16 Cros Escolar de Sants-Montjuïc al Parc de l’Espanya Industrial 

 22/01/17 Cros Escolar de Les Corts al Parc de La Maternitat 

 12/02/17 Cros Escolar de L’Eixample al Parc Joan Miró 

 05/03/17 Cros Escolar de Ciutat Vella al Parc de la Ciutadella 

 02/04/17 Cros Escolar de Nou Barris al Parc Central de Nou Barris 

 14/05/17 Cros Escolar de Sant Andreu al Parc de la Llera del Besòs 

Aquells que esteu interessats en què els vostres fills participin, marqueu els cros escolars de la llista anterior 

on us comprometeu a assistir, i ompliu aquesta butlleta amb les dades del vostre fill: 

 

 
Nom i Cognoms:................................................................................................................... 
 
Data de Naixement:.............................................................................................................. 
 

Targeta CatSalut: - 
 

Aquest curs, com el passat, cal pagar una sola quota de participació per tots els cros de la Challenge que 
ens haureu de fer arribar abans del divendres 11  de novembre  perquè es puguin tramitar les llicències. 

 
Inscripció: INCLOU PARTICIPACIÓ A TOTS ELS CROS DE LA CHALLENGE 
  
Quota de participació Cros 5.50€ + assegurança obligatòria 3€ = 8.50€  
 
Participants nascuts any 2008, 2009 i posteriors:  
 
Quota de participació Cros 5.50€ + assegurança obligatòria 1€ = 6.50€ 

 

Us animem a passar caps de setmana lúdics i esportius, en entorns naturals sense sortir de Barcelona. (Per 

a més informació: http://www.elconsell.cat/ceeb/esportsindividuals/atletisme) 

 
Gràcies per la vostra col·laboració. 

Mestres especialistes d’educació física 
 

http://www.elconsell.cat/ceeb/esportsindividuals/atletisme

