
l’autoritzo a realitzar la IV cursa solidària 

Arenal de Llevant que tindrà lloc el 

 
 
 
 
 
 
 

1- CURSA OPEN (de 12 a 99 anys) 
3900 metres (3 voltes) 

 
2- Cicle Superior Primària 5è – 6è 
(2003-2002) 1300 metres (1 volta) 

 
3- Cicle mitjà de Primària 3er – 4rt 
(2005-2004) 600 metres. 

 
4- Cicle Inicial Primària 1er – 2n 

(2007/2006) 600 metres. 
 
5- Ed. Infantil P5 (2008) 300 metres. 
 
6- Ed. Infantil P4 (2009) 300 metres. 
 
7- Ed. Infantil P3 (2010) 300 metres. 

 
 
 
 

 

IV Cursa Solidària 
Arenal de Llevant 

dissabte 10 de maig de 2014, i eximeixo a 

l’organització de qualsevol perjudici que 

aquesta activitat pugui ocasionar. 

Signatura: 

Cursa 1 ............................................. 10 h 

Cursa 2 ............................................. 10,30 h 

Cursa 3 ............................................. 10,45 h 

Cursa 4 ............................................. 11 h 

Cursa 5 ............................................. 11,15 h 

Cursa 6 ............................................. 11,25 h 

Cursa 7 ............................................. 11,35 h 

“Fem un pas pels altres!” 
 

Dissabte 10 de maig a les 10 h 
Passeig Taulat



 

La Comissió de Solidaritat i Cooperació de l’AMPA 

de l’Escola Arenal de Llevant, amb el suport de 

l’equip docent i famílies del centre, promou la 

celebració, el proper 10 de maig de 2014, de la 

IV Cursa Solidària Arenal de Llevant, que consistirà 

en la realització de 7 curses adaptades a diferents 

grups d’edat, en un circuit habilitat al voltant de 

l’escola. Es tracta d’una cursa de caràcter solidari i 

no competitiu, a on es premiarà la participació i no 

el resultat final. Els recursos recaptats amb les 

aportacions fetes pels participants aniran destinats 

a una associació del barri que treballa amb col·lec- 

tius en situació d’exclusió social. L’activitat s’em- 

marca en el programa de Festes de Maig del 

Poblenou. La participació és oberta a altres escoles 

del barri i participants per lliure. 

· PROMOURE LA SOLIDARITAT I COOPERACIó ENTRE PARES, 

mares, alumnes, professorat i monitoratge 

vinculant la cursa amb la col·laboració amb alguna 

causa amb una entitat propera. 

· PROMOURE LA PRàCTICA DE L’ESPORT COM UN HàBIT DE 

vida saludable 

· PARTICIPAR EN ACTES ESPORTIUS SENSE àNIM 

competitiu i que promoguin la relació social entre 

membres de la nostra comunitat educativa. 

 
 
 
 
 

 

· OBTENIR RECURSOS ECONòMICS PER A AJUDAR A 

entitats socials del barri a desenvolupar accions de 

caire social i solidari que contribueixin a disminuir 

les situacions de desigualtat i vulnerabilitat entre 

les famílies residents al nostre entorn. 
 
 
 
 
 

 
La recaptació de la cursa anirà destinada a l’associació 

In Via, en concret pel projecte "Espai d’Aprendre" 

que donarà suport dos dies a la setmana durant 

els mesos de juliol i agost a 12 infants/adolescents 

que no tenen possibilitats, en risc de quedar 

exclosos socialment. A més d’un espai de reforç 

educatiu, fan sevir un model de qualitat que 

emmarca l’èxit escolar com a clau per tancar la 

porta a qualsevol tipus d’exclusió social, familiar 

O EMOCIONAL, RECONEIXENT LES PRòPIES CAPACITATS, 

acceptant les dificultats i desenvolupant 

estratègies de compensació; és un acompanyament 

integral (persona, família i/o comunitat). 

 
 
 
 
 
 
 
· Cost: 

3 euros / corredor infantil 

5 euros /corredor adult 

· Període i lloc d’ inscripció: 

Del 1/04 al 6/05 a l’Escola l’Arenal de Llevant 

(Carrer Bac de Roda, 33) 

· Contacte inscripcions: 

Marta Jara 

· Horari d’atenció: 

Dilluns i Divendres de 9 h a 10 h 

i de dilluns a divendres de 16,30 h a 17,30 h. 
 
 
AMB LA COL·LABORACIÓ DE: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Districte de 
Sant Martí 


