
 

 

VII CURSA CORREXIC 2013 
Iniciació curses d’orientació 

Educació Infantil i Primària (Cicle Inicial) 

El dissabte 9 de març el Club Montsant i el Consell Esportiu organitzen la 7ª 
edició de la CURSA CORREXIC al Complex Educatiu de Tarragona.  
Aquesta cursa, no competitiva, és una adaptació de les curses d’orientació als 
nens i nenes més petits, amb edats compreses entre 3 i 8 anys (corresponent a 
Educació Infantil i obert també als infants del Cicle Inicial de Primària no 
iniciats a les curses d’orientació (1r i 2n).  
 

En aquest es farà una breu explicació i un petit recorregut pel complex. 
S'aniran donant sortides successivament entre les 10.30h i les 12h. 
El circuit constarà de diferents balises i, per a què els infants les puguin 
identificar amb facilitat en el mapa, tindran una sèrie de dibuixos 
infantils que hauran de seguir. Els infants més petits podran fer el 
recorregut acompanyats dels seus pares. 
 
Aquesta activitat es troba lligada al Taller Femení de curses d’orientació i al 
Jocs Tradicionals i de Punteria, emmarcades dins del programa d’activitats de 
LA SETMANA DE LA IGUALTAT: DONES I ESPORT 2013.  
 
Horari: Es pot participar en el marge horari comprés entre les 10,30h a les 12h. 
 
Inscripció: Lliure i gratuïta. 
Al ser una sessió lúdica, no competitiva i lligada a l’activitat de la Setmana de la 
Igualtat, el centres escolars podreu tenir la facultat de fer les inscripcions amb 
el model d’Excel que s’adjunta, amb el benentès que l’activitat estigui 
degudament autoritzada pel consell escolar. 
Tanmateix, aquells centres que ja tinguin donats els seus esportistes als JEEC 
o els vulguin assegurar, es pot tramitar per l’aplicació JUPIT. 
 
El mateix dia de la cursa no es podrà acceptar inscripcions 
 
Per a poder participar a la cursa, els nens i 
nenes han d’estar degudament tramitats a 
mútua, i per tant assegurades, es necessari que 
procediu a fer les altes al programa amb 

l’antelació suficient. En cas contrari, no es podrà 
donar cobertura de l’assegurança esportiva 
obligatòria i no podran participar-hi.  
Posteriorment, tramitareu la inscripció dels 
participants directament al programa de gestió 
esportiva, on constarà la cursa convocada a 
l’apartat d’esports individuals, tant en l’àrea dels 
JEEC com a la del PCEE.  

 
Per a més informació truqueu al CET 
977-249484. 
 

 

 


