
 

 

CIRCUIT MUNICIPAL 
CROS ESCOLAR 
Primavera 2021 

 
 
 
Des del Consell Esportiu de l’Anoia us volem presentar el Circuit Municipal de Cros Escolar a 

Igualada. 

 

QUÈ ÉS EL CIRCUIT MUNICIPAL DE CROS ESCOLAR? 

 

El Circuit Municipal de Cros Escolar neix amb la 

intenció de reprendre l’activitat de Cros Escolar a la 

comarca adaptant-nos a les condicions 

epidemiològiques actuals i amb l’objectiu de promoure 

els hàbits saludables i els valors educatius a través de 

la pràctica esportiva. 

 

 

 

QUI PODRÀ PARTICIPAR? 

 

Els centres educatius tindran a disposició un calendari per demanar hora i poder anar a fer 

l’activitat al Parc Puigcornet, al costat de l’Estadi Atlètic d’Igualada. En aquesta hora 

concertada tindran el suport dels monitors/es del Consell Esportiu de l’Anoia, que gestionaran 

el cronometratge i la jornada, podent participar en els diferents recorreguts depenent de la 

categoria de cada grup bombolla. 

 

La participació dels centres educatius tindrà un format no competitiu (tothom hi guanya!) en 

l’etapa d’Educació Infantil. En les etapes de Primària, Secundària i Batxillerat tindrà format 

competitiu i es podrà consultar la classificació al web del Consell Esportiu de l’Anoia. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

QUAN SE CELEBRARÀ? 

 

El període que se celebrarà el Cros Escolar Municipal serà entre el 12 d’abril i l’11 de juny. De 

dilluns a divendres. 

Les franges horàries a disposar serien les següents: 

De 9:00h a 11:00h 

De 11:00h a 13:00h 

De 15:00h a 17:00h 

 

FUNCIONAMENT DE LA INSCRIPCIÓ 

 

Per facilitar la inscripció, es durà a terme a través d’un enllaç on veureu la disponibilitat 

horària. Si la franja i el dia que voleu no està disponible significa que ja ha estat escollida per 

un centre educatiu. 

 

En el moment de tramitar la inscripció s’haurà d’especificar el següent: 

-Curs del grup. 

-Nombre total d’alumnes del grup. 

-Dades de contacte. 

 

En el moment que realitzeu la reserva haureu de rebre un correu electrònic de confirmació 

perquè la reserva s’hagi realitzat correctament.  

 

Preu: 2,50€ per alumne. 

*Es facturarà  al centre educatiu un cop finalitzi el circuit. 

 


