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AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAARRIIAASS  EE  EEXXTTRRAAEESSCCOOLLAARREESS  

CURSO 2018-2019 

CARREIRA SOLIDARIA 
 

 

Descrición 

da actividade 

  
O venres 1 de febreiro, faremos a Carreira solidaria “A guerra unha fábrica da 

baleiro” , 

Farase dentro do recinto escolar I. E. S. Lama das Quendas. 

A entrega de dorsais farase o venres 1 de febreiro a partir das 11:15 h ata a hora 

de saída da primeira categoría, no Pavillón do I.E.S.  

Non se inscribirá a ningún alumno o día da proba. 

Grupos / 

Alumnado  Comunidade Educativa  

Data Venres 1 de febreiro de 2019 

Horario  De 11:15 h. a 14:15 h. 

Organizada 

por 

   

 
 

 

 

 

Lugar Recinto Escolar 

Profesorado 

acompañante 

 

O profesorado cumprirá co seu horario normal co alumnado que 

non participa nas actividades podendo se o desexa levalo ao lugar 

da carreira para presenciala. 

 

O profesorado de garda velará se é preciso, xunto co profesorado 

encargado das actividades, polo bo comportamento do alumnado 

no pavillón escolar 
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CARREIRA SOLIDARIA 

“ A guerra unha fábrica de baleiro” 

 
 

Data: VENRES 1 DE XANEIRO ( Día da Paz) 
Hora: 11:30h. 
Lugar: I.E.S. LAMA DAS QUENDAS 
Distancia: XINCANA NO POLIDEPORTIVO 
 Organiza: Departamento de Educación Física 
Inscrición: 1 Euro. (ata o 31 de xaneiro) 

O alumnado pode buscar mais patrocinadores, o patrocinio pola súa carreira vale  1 Euro, canto mais 
patrocinadores mellor. Recordade que é unha carreira solidaria a favor dos dereitos de educación para os 
nenos refuxiados por causa dun conflito armado (Save the Children). 
 
Información da carreira  
O 1 de febreiro, faremos a Carreira solidaria “A guerra unha fábrica de baleiro”, Quilómetros de 
Solidaridade. Farase dentro do Polideportivo di I. E. S. Lama das Quendas. 

A entrega de dorsais farase o 1 de febreiro a partir das 11:15 h ata a hora de saída da primeira 
categoría, no Pavillón do I.E.S. . Non se inscribirá a ningún alumno o día da proba. 

 
Categorías( feminina e masculina)  
 
Todas as categorías darán dúas voltas a Xincana, a clasificación se realizará por tempo e da primeira 
ronda unicamente se clasificarán 10 primeiros para a final. 

 
INFANTIL ( Nados no 2006 – 2005) 
CADETE (Nados no 2004 – 2003) 
XUVENIL (Nados no 2002- 2001) 
JUNIOR ( Nados 2000 – 1999) 
PROMESA: 20, 21, 22 anos 

SENIOR :  23 – 35 anos 
VETERÁNS: + 35 anos 
 
Premios e  agasallos 

 
Darase 50 puntos para o Concurso Aula + Sostíbel para a clase con maior porcentaxe en 
número de participantes. 

 
30 puntos para a Aula + Sostíbel o primeiro clasificado de cada categoría 
20 puntos para a Aula + Sostíbel o segundo clasificado de cada categoría 
10 puntos para a Aula + Sostíbel o terceiro clasificado de cada categoría 
 
Entregarase un diploma conmemorativo da proba a tódolos participantes que finalicen a proba. 
 

O prazo de inscrición rematará o 31 de xaneiro as 14: 15h.  
A inscrición farase de forma presencial presentando o carné do corredor no Pavillón (Fernando 
ou Ana) e os cartos recadados (mínimo 1 Euro) . Na inscrición ten que constar o nome do 
corredor, o curso no que está matriculado e o ano de nacemento.  

 
 


