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27 MILLA ESCOLAR – CONCELLO DE FENE . 8 DE MAIO DE 2022

ASUNTO: INFORMACIÓN SOBRE A 27 MILLA ESCOLAR – CONCELLO DE FENE

Bo día,

Despois destes 2 anos de parón debido á pandemia, o Concello de Fene organizará
unha nova Edición da Milla Escolar, a Edición nº  27, na que poden participar nenos e
nenas tanto de Fene coma doutros centros de ensino.

Por este motivo, enviámosvos información referente á “27 Milla Escolar - Concello
de Fene”. Achegamos tamén como documento adxunto  as follas de inscrición para
participar na mesma. 

As distancias a percorrer nestas carreiras varían segundo as idades dos participantes
entre os 50 e os 900 metros. O profesorado poderá asistir  o día da carreira para
organizar ao seu alumnado aínda que non é obrigatorio. 

DATA: Día 8 de maio de 2022.

LUGAR DE REALIZACIÓN DA ACTIVIDADE: No caso de bo tempo as carreiras
realizaranse  na  Avenida do Mar de San Valentín, no caso de mal tempo, no
interior do Pavillón polideportivo da Xunqueira (en San Valentín).

En  calquera  caso,  a  semana  do  8  de  maio  comunicaremos  o  lugar  fixo  de
realización.

DESENVOLVEMENTO DA XORNADA:

A hora de comezo das carreiras é ás 11:00 h. e calcúlase que terán unha duración
aproximada  dunha  hora  e  media,  polo  que  rematarán  sobre  as  12:30  horas.
Comezaremos as carreiras polas categorías superiores (Cadetes) e remataremos
pola categoría de Prebiberón 1.

Os participantes das categorías dos cursos de Educación infantil (“Prebiberón 1”,
“Prebiberón 2” e “Biberón”)  non sairán nas carreiras todos xuntos,  senón  por
quendas de 10-12  participantes aproximadamente, para evitar aglomeracións na
saída que poidan provocar caídas. Por este motivo non se realizará a medición dos
primeiros clasificados nestas categorías e non haberá trofeos, aínda que sí haberá
medalla para tódolos participantes.
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Ao remate de cada proba terá lugar a entrega de medallas a tódolos participantes e
unha vez que finalicen todas as carreiras entregaranse trofeos aos tres primeiros
clasificados de cada categoría, agás ás categorías de Prebiberón 1, Prebiberón 2 e
Biberón.

Diferenciaranse  as  categorías  por  anos  de  nacemento  e  aulas.  En  todas  as
categorías diferenciarase entre masculino e feminina.

No caso de organizar as carreiras nas na Avenida do Mar adaptarase a saída 
de cada categoría á lonxitude da recta en franxas de 50 -100 – 150  mts. 

No caso de organizar a carreira no interior do pavillón da Xunqueira, 
realizarase un circuíto en redondo de aproximadamente 125 metros, no que o 
percorrido se determinará por voltas e a distancia establecida inicialmente pode 
variar para adecualo a voltas completas.

- Categorías e distancias:
Levan trofeo os/as 3 primeiros/as clasificados/as de cada categoría. 

CATEGORÍA Aula equivalente Voltas  na
Avda  do
Mar

1  Volta  pequena:
200 mts

1 volta grande: 300
mts

Voltas  no
Pavillón

1 volta: 

125 mts

CADETE aulas  3º  e  4º  de
ESO  (nacidos/as
en 2.006 e 2.007)

900 m.

3 voltas grandes á
recta de 150 mts

7 voltas

(875 mts)

INFANTIL aulas  1º  e  2º  de
ESO  (nacidos/as
no 2.008 e 2.009)

600 m.

2 voltas grandes á
recta de 150 mts

5 voltas

(625 mts)

ALEVÍN aulas  5º  e  6º  de
primaria
(nacidos/as  en
2.010 e 2.011)

400m

2 voltas pequenas á
recta de 100 mts

3 voltas

(375mts)
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BENXAMÍN aulas  3º  e  4º  de
primaria

(nacidos/as  en
2.012 e 2.013)

200 m

1 volta  pequena  á
recta de 100 mts

2 voltas

(250mts)

PREBENXAM
ÍN

aulas  1º  e  2º  de
primaria

(nacidos/as en 2.014 e

2015)

200 m

1 volta  pequena  á
recta de 100 mts

2 voltas

(250 mts)

Categorías que corren en grupos reducidos .Todos levan medalla pero non
trofeo
BIBERÓN aula  de  infantil  de  5

anos  (nacidos/as  no
2.016)

100 m

Recta

1 volta

(125 mts)

PREBIBERÓN
2

aula  de  infantil  de  4
anos  (nacidos/as  no
2.017)

50m

Recta

½volta

(65 mts)

PREBIBERÓN
1

aula  de  infantil  de  3
anos  (nacidos/as  no
2.018)

50m

Recta

½volta

(65 mts)

INSCRICIÓNS

As  inscricións  poderán  enviarse  por  e-mail   a  :  cultura.deportes@fene.gal  //
mercedes.justo@fene.gal  ou  entregarse no Departamento  de Cultura  e  Deportes
(Avda. Naturais, nº 44, entrechán)  ata as 13:00 horas do día 4 de maio. 

Teléfonos: 607 615 962 // 981 340 366

De cara a favorecer a efectividade no establecemeno de dorsais dos participantes, as
inscricións  dos  centros  de  ensino  deberán  entregarse  divididas  por  categorías  e
sexos. 

Recolleranse tamén inscricións de última hora e individuais o mesmo día da carreira
de 9:30 a 10:30 horas. 
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RECOLLIDA DE DORSAIS

Os centros  de ensino  poderán recoller  os dorsais  no Departamento  de Cultura  e
Deportes o xoves, 5 de maio, de 13:00 a 14:30 horas ou o venres, día 6, de 8:30 a
14:30 horas para repartirllos ao alumnado antes da xornada. 

No  caso  de  non  vir  a  recollelos  o  xoves  5 ou  venres  31  de  maio,  os  dorsais
entregaránselle a 1 responsable de cada centro de ensino o mesmo día da Milla de
9:30 a 10:30 horas. 

ZONA DE CARREIRAS

   Indicación da recta de 150 mts no que se desenvolverán  as carreiras. 
Dende a zona de saída e meta hai 100 metros de distancia cara á esquerda e 50
metros cara á dereita
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