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INFORMACIÓ GENERAL DE LA TROBADA 
 

Lloc de realització de 

l’activitat 

Prades 
El punt de trobada serà el CAMP DE FUTBOL 

https://goo.gl/maps/sDQS572j47J2  

Nombre màxim de 
participants per jornada 

200 alumnes, que estiguin cursant 2n d’ESO 

Equipament necessari i 
obligatori 

– Roba esportiva (adient amb l’època de l’any) 

– Calçat esportiu de sola dura i resistent. 
– L’esmorzar i aigua (evitar portar llaunes de refresc) 
– Dinar (si s’escau) 

Preu de l’activitat per 

participant 

17,00 € 
(inclou: l’activitat i el bus d’anada i tornada) 

Horaris generals 

8:30h: Recollida dels alumnes del centre educatiu 
9:30h: Arribada a Prades i esmorzar 

(El punt de trobada serà el CAMP DE FUTBOL DE GESPA DE PRADES) 

10h: Inici de les activitats 
14h: Final de les activitats 
14 h: Tornada al centre educatiu d’origen, per aquells centres que 
NO es quedin a dinar a Prades. 

15:30 h: Tornada al centre educatiu d’origen, per aquells centres 
que es quedin a dinar a Prades. 

(L’organització es reserva el dret de modificar aquests horaris pel bon 
funcionament de l’activitat) 

https://goo.gl/maps/sDQS572j47J2
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ORGANITZACIÓ DE LES ACTIVITATS 
 

― Els alumnes de cada grup de convivència es distribuiran en equips mixtes de 4 components 
(2 nois + 2 noies) durant tot el matí. Portaran una etiqueta identificativa amb un color i 
un número. 

― Durant la jornada faran el següent recorregut: 

 
CURSA 

D’ORIENTACIÓ 
 

 

 

 

FLAG      ROADBOOK 
 

 

 

– Cal que confeccioneu els equips abans de la trobada. D’aquesta manera, serà més ràpid 
elaborar els equips en el moment de l’arribada (us adjuntem una graella a tal efecte) 

– Comuniqueu al Consell Esportiu, per e-mail (tcousillas@cebc.cat ) el nombre de grups de 
convivència i la quantitat d’equips de cadascun d’ells, com a mínim una setmana abans 
de la trobada. 

 

CURSA D’ORIENTACIÓ 

― Els alumnes disposaran d’un circuit traçat sobre un mapa amb fites. Els trams entre les fites 
seran variats. 

― L’objectiu es recórrer el circuit traçat en el mapa, reconeixent en tot moment el terreny 
per a no sortir de la ruta. 

― S’informarà als alumnes de les fites que hi ha al llarg del recorregut. 
― Els alumnes sortiran per grups de 4, amb una diferencia de 2 minuts entre cada grup. 
― Els equips s’han de portar fets amb antelació (graella adjunta). 

 

Cursa d’orientació amb dispositiu mòbil ANDROID 

― Opcionalment els alumnes podran utilitzar el seu dispositiu mòbil ANDROID per fer la 
cursa d’orientació. 
Per fer-ho, abans de la sortida cada alumne haurà de seguir els passos que s’expliquen en 
l’altre dossier. 

mailto:tcousillas@cebc.cat
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ROADBOOK 
– És un mitjà d’orientació a traves de croquis del terreny. 
– Els alumnes disposaran d’una llegenda de tots els elements que van sortint en el 

Roadbook. 
– Els alumnes sortiran per grups de 4, amb una diferència de 2 minuts entre cada grup. 
– Aquest es durà a terme pels carrers de Prades. 

 

FLAG 
– Es desenvoluparà en el Camp de Futbol de gespa de Prades.  
– Cada grup de convivència haurà de fer equips de 4 components.  
– La durada dels partits queda per determinar segons els equips inscrits. 
– L’organització es reserva el dret de modificació del reglament de Flag, així com les 

posteriors rectificacions que s’hagin de fer del mateix. 
 

 

CONSIDERACIONS IMPORTANTS 
L’objectiu és oferir una activitat totalment recreativa. Es pretén que tots els 
participants realitzin activitats lúdic esportives basant-se amb una 
relació amb e l s  alumnes del mateix grup de convivència (sense 
interactuar amb alumnes d’altres centres educatius o d’altres grups del mateix 
centre). 

Durant tota l’activitat els alumnes, monitors/es i professors/es acompanyants hauran de portar la 
mascareta posada. Durant les rotacions cap a les diferents proves i durant les estones de descans 
els alumnes hauran de portar obligatòriament la mascareta. 

Us demanem que durant el transcurs de l’activitat realitzeu les tasques de control sobre els 
vostres alumnes. Estigueu localitzats i localitzades per si es produís algun problema amb algun 
alumne. 

Durant les estones de descans cada centre és responsable dels seus alumnes. Els components de 
l’organització no els vigilarem, per això els heu de tenir controlats i controlades. 

L’activitat està pensada per a que sigui una sessió dins de l’àrea d’Educació Física, per a aquest 
motiu està prohibit que alumnes fumin i utilitzin el telèfon mòbil durant l’activitat. 
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ELS EQUIPS (equips mixtes de 4 components) 

CENTRE EDUCATIU: 

Equip 
Nom i cognom dels participants 

NOI NOI NOIA NOIA 
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CENTRE EDUCATIU: 

Equip 
Nom i cognom dels participants 

NOI NOI NOIA NOIA 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Cal que confeccioneu els grups mixtes abans de la trobada. D’aquesta manera, serà més ràpid elaborar 
els equips en el moment de l’arribada. 

 



COM PREPARAR 
LA CURSA 

D’ORIENTACIÓ 
AMB DISPOSITIUS 

MÒBILSTrobada de 
centres educatius 

de 2n d’ESO a 
Prades



QUINES APP NECESSITARAN 
ELS ALUMNES?

"dib Orienteering Dibber" 



QUINES APP NECESSITARAN 
ELS ALUMNES?



COM LES PODEN DESCARREGAR?

1. Aneu a la pàgina web
www.appindesign.com/dib

2. Descarregueu-vos les
aplicacions:
Dib ("dib Orienteering Dibber“)

ZXING (“Barcode Scanner“)



L’APP DE L’ALUMNE

"dib Orienteering Dibber" 



Abans de 
venir a 

Prades ...

L’alumne ha 
d’entrar a l’opció 
"Settings" del menú 
de la part superior 

dreta.



IMPORTANT! 
Aquestes dues 
opcions han 

d’estar activades 
“ON”

L’alumne ha 
d’introduir les 
seves dades 

personals (o les dades 
del GRUP amb el que farà la 

cursa a Prades)



EL DIA 
DE LA 

CURSA a 
PRADES



EL DIA DE LA CURSA
Quan arribeu a Prades el dia de la trobada, els
monitors/es de la sortida de la cursa indicaran als
alumnes com iniciar la cursa amb els seus mòbils i
quins codis QR han d’escanejar per a registrar els
resultats de la cursa.

ATENCIÓ!!! Si els vostres alumnes no han descarregat 
aquestes aplicacions amb anterioritat i no han seguit els 

passos previs d’aquest dossier, faran la cursa 
d’orientació convencional amb el full de registre i sense 

el dispositiu mòbil.



EXEMPLE DE FITES



EXEMPLE DE FITES


