
 

 

                        

 
JORNADA de CURSA d’ORIENTACIÓ 

PARC DEL TURONET 
Dissabte 3 de desembre de 2022  

 
Una temporada més, hem incorporat dins el programa dels jocs escolars la Jornada de Cursa 

d’Orientació. Aquesta s’organitza aquest dissabte 3 de desembre, amb la col·laboració del Club 

Esportiu Grions Orientació, i tindrà lloc al Parc del Turonet. 

 

Com amb la resta de jornades puntuals que fem durant la temporada, els objectius són, per 

una banda, donar a conèixer els diferents esports minoritaris, i, per altra banda, que els infants 

tinguin l’oportunitat de practicar-los, que tinguin un primer contacte amb aquests esports. 

 

 Recordeu que, aquesta jornada va dirigida als equips participants dels JOCS ESPORTIUS 
ESCOLARS de les categories de prebenjamí de poliesportiu i benjamí de bàsquet i futbol sala. 
 

• ORGANITZACIÓ: 
 

Es realitzarà per parelles, o si cal excepcionalment per trios, amb la qual cosa, per tal d’agilitzar 

la jornada, cada monitor/-a ja les portarà preparades.  

A l’inici de l’activitat, es farà una petita presentació de l’esport d’orientació i facilitarà a cada 

parella un plànol del terreny. S’aniran donant les sortides a les parelles de manera continua. 

Abans de la sortida, cada parella passarà per la taula de control on se’ls anotarà els noms pel programa 

de control, i se’ls donarà un xip electrònic amb un mapa.  

En el moment de la sortida amb el xip activaran la fita “START” i començaran la cursa i a l’arribada 

tancaran la cursa clicant a la fina “FINISH” i passaran per la taula de control on se’ls donarà un paper 

on podran comprovar si han fet el circuit correctament i el temps que hauran invertit a fer la cursa.                                 
 
• HORARI: 

 
La jornada es realitzarà en dues franges horàries per categories. 

• de 10h a 11:15h .- CATEGORIA PREBENJAMÍ: Convocatòria a les 9:45H 

• de 11.15h a 12:30H .- CATEGORIA BENJAMÍ: Convocatòria a les 11H 
 
Punt de trobada: L’esplanada del Parc Turonet 

 

Es prega puntualitat per tal de respectar els horaris establerts. 

 

NOTA: En cas de pluja, l’activitat quedarà suspesa. 


