
Curs 2021-2022

Estimades famílies!

Divendres 26 de novembre celebrarem Sant Josep de Calassanç amb tota l’escola i ho tornarem a fer amb

una cursa pels carrers del barri i una final de festa a la Plaça Francesc Layret. Serà la 2a Edició Cursa

Calassanç Escola Pia Luz Casanova i esteu tots/es convidats/es a acompanyar-nos.

Farem tres recorreguts, de més a menys distància, adaptats a les edats dels nens i nenes i dels nois i noies.

Com veieu al mapa:

L’alumnat de PFI, Secundària i 5è i 6è de primària, sortirà del punt blau (Escola Pia Luz Cassanova), farà el

recorregut indicat amb les fletxes pels carrers del barri i, acabarà la cursa a la Plaça Francesc Layret, on

tindrem l’arc inflable d’Escola Pia i l’escenari on tindrà lloc l’animació final.

L’alumnat de 4t, 3r, 2n i 1r de primària sortirà del punt taronja (Supermercat Condis del carrer Andròmeda

amb Teresa de Cofrents), farà el recorregut indicat amb les fletxes pels carrers del barri i, acabarà igualment

la cursa a la Plaça Francesc Layret.
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L’alumnat d’infantil (P3, P4 i P5), sortirà del punt vermell (Cantonada d’Almansa amb Casals i Cuberó) i

correrà pel mateix carrer Casals i Cuberó fins a arribar a l’arc d’Escola Pia a la Plaça Francesc Layret.

Aquest curs, com a novetat, també hi haurà cursa per totes les famílies que us animeu a participar. El

recorregut serà el mateix que pels alumnes d’infantil, sortint del punt vermell i acabant a la Plaça Francesc

Layret. Us animem molt a portar roba esportiva i a córrer amb nosaltres!

En acabar totes les curses, a les 11:20h aproximadament, a la mateixa Plaça Francesc Layret, la Gemma ens

animarà el final de festa amb diferents balls i coreografies.

Els horaris d’inici de les diferents curses són els següents:

(recordeu que són aproximats i que poden haver-hi petites variacions. Us recomanem que vingueu amb

temps)

09.45 h → PFI
09.51 h → 4t d’ESO
09.57 h → 3r d’ESO
10.03 h → 2n d’ESO
10.09 h → 1r d’ESO

10.15 h → 6è de primària
10.21 h → 5è de primària
10.33 h → 4t de primària
10.39 h → 3r de primària
10.45 h → 2n de primària
10.51 h → 1r de primària

10.57 h → P5
11.02 h → P4
11.07 h → P3
11.15 h → Famílies
11.20 h → Animació i fi de festa!

Pel bon funcionament de la cursa, us demanem que respecteu en tot moment els espais habilitats per

l’alumnat i els espais habilitats per córrer. Us podreu situar als costats dels carrers per on tenen lloc les

curses i a la Plaça Francesc Layret, sense ocupar els espais i no posar-se pel mig, de la zona alumnat.
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Cal que aquest dia tot l’alumnat vingui amb el xandall de l’escola. L’horari escolar és com habitualment.

Només cal portar  una petita motxilla o bossa amb l’esmorzar i el bidonet d’aigua.

Es repartirà una peça de fruita en acabar la cursa per tots i totes les participants.

En cas de pluja, la cursa queda anul·lada.

Esperem la vostra col·laboració i us animem molt a acompanyar-nos en aquest esdeveniment!

Gràcies per la vostra implicació,

Equip Directiu.

Barcelona, 17 de novembre del 2021.
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