
 

 
CROS ESCOLAR 2020  - DISSABTE 1/02/20 

  pistes municipals d’atletisme de ca’n jofresa 

                Relació horària de les diferents curses per edats 

 
Benvolgudes famílies 
El dissabte 1 de febrer es disputarà el cros escolars 2020 organitzat pel 

Consell Esportiu. Es per aquest motiu que se suspenen tots els partits de 

les diferents modalitats dels Jocs Esportius. Més enllà del resultat creiem 

que és important el valor de l’esforç i sacrifici que comporta aquesta 

activitat i la cohesió d’equip que fa. Per això ens trobarem 20’ abans a la 

instal.lació on hi haurà el monitor esperant-vos. 
Moltes gràcies !!! 

 
9.20 hores…..JUVENIL  MASCULÍ ( BATXILLERAT ) 
9.35 hores…..JUVENIL FEMENÍ ( BATXILLERAT ) 
9.50 hores…..CADET MASCULÍ ( 3r-4rt ESO ) 
10.05 hores…..CADET FEMENÍ ( 3r-4rt ESO ) 
 

10.20  hores….INFANTIL MASCULÍ ( 2n. ESO  ) 
10.35 hores…..INFANTIL FEMENÍ ( 2n. ESO  ) 
10.50  hores….INFANTIL MASCULÍ ( 1r. ESO  ) 
11.05 hores…..INFANTIL FEMENÍ ( 1r. ESO  ) 
 

11.20 hores…..ALEVI  MASCULÍ ( 6è. de primària ) 
11.30 hores…..ALEVÍ FEMENÍ ( 6è. de primària ) 
11.40 hores…..ALEVI  MASCULÍ ( 5è. de primària ) 
11.50 hores…..ALEVÍ FEMENÍ ( 5è. de primària ) 
 

12.00 hores…..BENJAMÍ MASCULÍ ( 4rt de primària ) 
12.10 hores…..BENJAMÍ FEMENÍ ( 4rt de primària ) 
12.20 hores…..BENJAMÍ MASCULÍ ( 3r de primària ) 
12.30 hores…..BENJAMÍ FEMENÍ ( 3r de primària ) 
 

12.40  hores….PREBENJAMÍ MASCULÍ ( 2n. de primària  ) 
12.55 hores…..PREBENJAMÍ FEMENÍ ( 2n. de primària  ) 
13.10  hores….PREBENJAMÍ MASCULÍ ( 1r. de primària -P5 ) 
13.25 hores…..PREBENJAMÍ FEMENÍ ( 1r. de primària -P5 ) 

 
Cada esportista ha d’estar 20 MINUTS ABANS DE LA SEVA CURSA a la zona 

a prop del parquing, davant de l’entrada de la instal.lació  on serem tots 

els participants de l’escola i L’ENTRENADOR/A del vostre fill/a.ALLÀ 

REPARTIREM EL XIP PER A LA CURSA.  
IMPORTANT: Si s’arriba molt just de temps és possible que trobem 

dificultats per accedir a la zona d’accés a la cursa i no poguem participar-

hi. 
 

CAL ANAR AMB LA ROBA D’EDUCACIÓ FÍSICA 

  

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


