
 

 

INFORMACIÓ CURSES ORIENTACIÓ ESCOLARS 2018-19 

Introducció 

Les curses d'orientació són un esport de córrer, que habitualment es realitza al bosc, que és 

contra-rellotge i sense un itinerari preestablert, però amb l'obligació de passar pels controls 

assenyalats a un mapa en un ordre fixat. El mapa és desconegut pels participants fins al moment 

de la sortida. 

Les curses d’orientació escolars és realitzen a parcs de Barcelona i voltants i les organitza el CEEB 

(Consell de l’Esport Escolar de Barcelona). Són 6 curses durant el curs escolar i normalment són 

dissabte al matí, encara que a vegades són diumenge al matí. 

 

Material necessari 

El material necessari per poder fer les curses d’orientació és el següent: 

- Roba d’esport 

- Bambes 

- Brúixola (Opcional però recomanat) 

El mapa i el xip de cronometratge electrònic es dona el dia i al lloc de la cursa. 

 

Informació bàsica 

Web oficial https://ceeb.cat/curses-orientacio/ 

Hi ha diverses categories segons l’edat dels nens i els pares també poden participar. S’ha de pagar 

una llicència anual pel tema de l’assegurança esportiva (el preu depèn de l’edat del nen) i s’ha de 

pagar cada cursa (6€). Trobareu les categories i els preus a la següent web. Us recomanem que 

aprofiteu la promoció de pagar totes les curses de cop que val 10€ i si en fas més d’una ja et surt 

a compte. 

Aspectes generals https://ceeb.cat/wp-content/uploads/2018/10/Aspectes-Generals-Curses-

Orientacio-19.pdf 

El calendari i el reglament la trobareu a les següents webs: 

Calendari https://ceeb.cat/wp-content/uploads/2018/10/Calendari-Curses-Orientacio-1819.pdf 

https://ceeb.cat/curses-orientacio/
https://ceeb.cat/wp-content/uploads/2018/10/Aspectes-Generals-Curses-Orientacio-19.pdf
https://ceeb.cat/wp-content/uploads/2018/10/Aspectes-Generals-Curses-Orientacio-19.pdf
https://ceeb.cat/wp-content/uploads/2018/10/Calendari-Curses-Orientacio-1819.pdf


Reglament https://ceeb.cat/wp-content/uploads/2018/10/REGLAMENT-CURSES-ORIENTACIO-18-

19.pdf 

 

Incripcions 

La web per fer la inscripció de la llicència i de les curses és la següent: 

Inscripcions https://ceeb.playoffinformatica.com/FormLogin.php?accio=logout 

La inscripció a una cursa s’ha de fer abans de la data límit que s’indica a la web. 

Passos primera vegada que fem una inscripció 

1. Clicar Registrar usuari individual 
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2. Omplir formulari 

 

Omplir tot excepte NIF/NIE 

 

 Omplir tot excepte la foto 



 

 Posar Escola Bogatell i Circuit de Barcelona Orientació (Curses d’Orientació) 

 

Seleccionar una cursa o tot el circuit (totes les curses), indicar un usuari i contrasenya per 

entrar les pròximes vegades i clicar continuar 

  



3. Clicar un per un els números dels albarans per pagar la llicència i les curses.  

 

4. Clicar Pagar 

 

5. Seleccionar pagament online i Acceptar 

 

6. Clicar continuar amb el pagament. Sortirà la web de pagar amb targeta de crèdit. 

 



Passos quan ja tenim usuari 

1. Introduir usuari i contrasenya 

 

2. Clicar Crear Inscripció 

 



3. Seleccionar Escola Bogatell i a l’activitat la cursa que us voleu inscriure. 

 

4. Pagar l’albarà. Seguir els passos explicats anteriorment. 

Si la primera vegada us heu inscrit al circuit sencer, no fa falta que us inscriviu a cap cursa 

més.  



1a Cursa Mercabarna 

Informació 1a cursa Mercabarna https://ceeb.cat/wp-content/uploads/2018/10/Informacio-1a-

cursa-orientacio.pdf 

Data cursa: Diumenge, 18 de novembre a les 10h 

Data límit inscripció: 13 de novembre 

 

Preguntes 

Si teniu preguntes de les curses d’orientació podeu enviar un e-mail a l’AFA 

afa@escolabogatell.cat 

Si teniu preguntes del tema inscripcions podeu enviar un e-mail al CEEB 

mjane@elconsell.cat 

 

 

https://ceeb.cat/wp-content/uploads/2018/10/Informacio-1a-cursa-orientacio.pdf
https://ceeb.cat/wp-content/uploads/2018/10/Informacio-1a-cursa-orientacio.pdf
mailto:afa@escolabogatell.cat
mailto:mjane@elconsell.cat

