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one mile people 

one mile of miles
doing

ESCOLAR

PISTA

ACTIVITAT DISSABTE

JOSEP ITURBI         Dilluns 31     9-11 / 11:30-13    199
    Dimarts 1      9-11 / 11:30-13   185
PARE VILALLONGA  Dijous 3        9:30 - 13    222 

CENTRE

SALESIANOS Divendres 4   11-13     321 

NOVENES  Divendres 4  9-13     370
DE CALATRAVA 

CARDENAL TARANCÓN  Dimecres 2     10-11  82 DISTRIBUCIÓ
CALENDARI
ACTIVITATS

DISTÀNCIES
RELLEUS
PISTA

1r i 2n prim

3r i 4t prim

5é i 6é prim

1r i 2n E.S.O.

3r i 4t E.S.O.
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RELLEUS
TORXA DE LA
MILLA
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COMPETICIÓ
DISSABTE
I INSCRIPCIÓ

Tot l'alumnat de la ciutat està convidat a mantenir-se actiu i col·laborar en la consecució del repte que hem plantejat a Borriana.
Aconseguir que 1609 persones facen una milla, aconseguint així 1609 milles.

#FindYourMile 

Entre els centres que s'han inscrit a la celebració de l’EUROPEAN MILE, durem a terme un recorregut d'unió 
entre ells finalitzant en les pistes d'atletisme.
Cada centre recorrerà una distància equivalent més o menys a una milla fins arribar al següent centre.
Plantegem diverses opcions: que es faça aquesta distància en relleus (en el recorregut estaran marcats els 
punts) d'un o diversos components per relleu; que un grup d'alumnes del centre realitze el recorregut sencer.
Seria molt interessant que en totes dues opcions quants més participants hi haja més lluirà.
Una vegada finalitzat el relleu es dirigiran a l’Av Llombai (Cooperativa ) per a realitzar l'últim tram tots i totes els 
i les que hagen participat, fins arribar a les pistes.
El recorregut anirà en tot moment acompanyat per la policia, personal de suport i megafonia.
Se vos farà arribar el document amb els recorreguts i punts de relleu.
Dimarts 25 ens passareu les dades dels/les rellevistes de cada centre.

Per a participar podran inscriure's en la pàgina web sme.burriana.es o aquest mateix dia en la instal·lació (tenint en compte la normativa d'afora-
ments vigent). Vos animem...

GRATUÏT I DETALL PER A TOTS I TOTES!!!!

C.E.I.P 
Cardenal
Tarancón

Per a això dissabte de 10h a 13h tots els xiquets i les xiquetes poden acostar-se fins a les pistes d'atletisme de Llombai i participar de la 
EUROPEAN MILE BORRIANA.


