
CROS ESCOLAR
Aquesta és una guia pràctica per l’inscripció dels escolars que han nascut de l’any 2011 o
anteriors (els de 2013 en endavant ho faran en la de Prebenjamins). 

Per qualsevol dubte us deixem els nostres contactes com administrados del Cros Amorós,
procurarem solucionar-vos-el amb prestesa!

Telèfon: 676 55 40 87.
Correu electrònic: respcursesuca@gmail.com .

Inscripció

És una prova competitiva, en la que podreu consultar els resultats tan a la nostra pàgina
com a la  del  cronometrador,  i  en el  que participaran alhora  escolars  i  federats,  per
categories d’edat (benjamí en endavant) que seran premiats diferentment.

Veure que la inscripció és ràpida i intuïtiva. La podreu realitzar vosaltres mateixos com a
responsables del  centre,  o informar a les famílies seguin les pautes que us donem a
continuació.  A més,  gràcies  a  la  promoció  feta  pel  Departament  d'Esports  de  Santa
Coloma de Gramenet, és gratuïta.

Som-hi!

Formulari d’inscripció

On trobar-lo? Podreu accedir-hi des de la web de la UCA o de Championchip. Però el 
més fàcil es que cliqueu aquí, veureu que apareix un formulari com el de la imatge 
inferior:



Els camps en asterisc vermell  són els únics imprescindibles, aquests i  com veurem a
mesura  que  avancem en  el  formulari,  les  dades  del  responsable  legal  de  l’infant.
Enguany, no és necessari que marqueu la casella del codi de la targeta sanitària, de
forma que el procés encara és més senzill. Si es tracta d'un atleta federat, li recomanem
llegir a partir d'aquest punt les recomanacions de federat (necessitarà indicar llicència).

Introduïm la resta de  dades personals (nom, cognoms, sexe, data de naixement) del
participant sol·licitades a la banda esquerra del formulari, i quan arribem a escriure la data
de naixement del nostre infant (el programa corrobora que és menor de d’edat) veurem
que se’ns obre una nova finestra. La següent imatge ho il·lustra.

Aquesta finestra demanarà quin parentiu guarden el tutor i l’alumne (en un desplegable
amb les opcions: mare, pare o tutor), del que haurem de facilitar el Nom, el Cognom i el
DNI del tutor. Fixeu-vos, just a sota, que al ser menor d’edat no caldrà complimentar el
DNI de l’alumne (legalment pot no tenir-lo).



Passarem en aquest cas a complimentar les dades de la dreta. Recordeu que les úniques
imprescindibles per realització la inscripció són les marcades amb un asterisc vermell
(email, localitat, CP, Club o Escola):

Fixeu-vos que us proposem apuntar el correu electrònic de l’alumne si l’utilitza... Però us
recomanem que en cas que ho fagin familiars, escriguin el del seu tutor i en cas que ho
realitzeu centralitzat des del centre escriviu el correu del responsable del centre. Al cap
i  a  la  fi,  aquest  és  el  correu  al  que  ens  adreçarem  per  qualsevol  tema  del  Cros
(preferiblament que sigui un correu personal al del propi centre, doncs us serà més fàcil
ser informats de la manera més presta possible).

El que és importantíssim és que  indiquin en el camp Club o Escola a quin centre
pertanyen, ja que ens permet a nosaltres centralitzar la feina quan preparem dorsals i
poder-vos-els dur al centre el Dimecres 13 de Novembre. Per facilitar-vos la tasca us hem
afegit totes les escoles de Santa Coloma en un desplegable. En cas que no aparegués,
feu-nos arribar un correu a  respcursesuca@gmail.com, i  si  és un centre educatiu d'un
altre municipi, marqueu l'opció Altres.

Per  últim,  però  no  menys  ressenyable!  No  podreu  tancar  cap  inscripció  sense
l’acceptació de les condicions de compra i del reglament de la cursa. En cas de tenir
dubtes de cap dels dos, teniu l’accés als dos en els camps grocs que acompanyen el tic.

Indicar-vos també, que en cas de fer-ho centralitzat el sistema reconeix les dades que
repetiu.  Així  que  us  dedicarà  menys  temps  del  que  sembla!  Apartats  com  el  correu
electrònic, la localitat o el codi postal us els reconeixerà amb el primer dígit o lletra del
camp.



Si no us en sortiu amb aquest mètode, podeu escriure'ns al mateix correu, demanant-nos
un  full  de  càlcul  on  apuntar  les  dades  dels  alumnes.  En  aquest  cas  haureu  de  ser
especialment cuidadosos, ja que penseu que hem d'unir les dades dels més de 40 centres
colomencs.  Tots  aquells  elements  que  no  estiguin  adequadament  endreçats  poden
significar una inscripció errònia o fins i tot la no-inscripció d'algun dels alumnes.

RESUMINT!

Un cop estigueu en la pàgina d'inscripcions, de l'adreça:
www.xipgroc.cat/ca/curses/CrosAmoros2019/prebenjami/inscripcio/participativa,
Cal complimentar les següents dades:

• Tipus d'inscripció: inscripció única gratuïta.
• Nom alumne.
• Cognoms alumne.
• Sexe: home/dona.
• Data de naixement: dd/mm/aaaa.

◦ Tutor: Mare/Pare/Tutor.
◦ Nom del tutor.
◦ Cognoms del tutor.
◦ DNI del tutor.

• Correu electrònic (recomanable el del tutor o responsable del centre).
• Localitat.
• CP (codi postal).
• Club o escola (seleccionar-ho del desplegable).

◦ El correu electrònic, la localitat i  el codi postal queden enmagatzemats en la
memòria  del  sistema  si  ja  heu  introduït  uns  inscrit  previ  amb  les  mateixes
dades.

Ens veiem el 17 de Novembre!

Esperem que aquesta guia us hagi estat útil i ja estigueu inscrits adequadament! Si és
així, segur que entre tots farem que Santa Coloma sigui una gran festa el tercer diumenge
de Novembre. Qualsevol  crítica, proposta, inconsistència referent a la inscripció o
aquest mateix document feu-nos-el arribar. Gràcies per ajudar-nos a millorar!

Telèfon: 676 55 40 87.
Correu electrònic: respcursesuca@gmail.com .      

Camp d'Atletisme Antonio Amorós.
Avinguda Pallaressa 1-31.

08924-Santa Coloma de Gramenet.


