Correllengua de Gràcia:
cursa d’orientació lingüística

Què és una cursa d’orientació?
Consisteix en visitar en el menor temps possible una
sèrie de punts de control repartits pel terreny amb
l’única ajuda d’un mapa. Normalment es fan en el bosc
però també se’n fan a parcs o nuclis urbans.

Cursa d’orientació lingüística
En què consisteix? (1)
•
•
•

Es tracta d’una modalitat que barreja orientació i festa.
Es pot fer de manera individual però és més divertit en parelles.
A la sortida, als participants se’ls dóna dues coses:
–
–

•
•
•

•
•
•
•

Un mapa
Un full de respostes

En el mapa hi ha marcats una sèrie de controls amb cercles.
Els participants han d’utilitzar el mapa per a arribar als punts marcats en el mapa.
Quan hi arriben, no hi ha un control físic, sinó que han de buscar quelcom que els
cridi l’atenció i a continuació relacionar-ho amb alguna de les respostes. Aleshores
responen posant el número de control al costat de la resposta adequada. A més, en
alguns dels controls es pot haver de respondre alguna pregunta relacionada amb allò
que hi hagi al control.
Pel cas del Correllengua, els controls es poden ubicar en punts amb motius
lingüístics, històrics o similars.
Les respostes no són evidents, sinó que estan redactades en forma d’endevinalla o
amb tocs humorístics.
Normalment hi ha avituallament en forma de cervesa o similar que s’ha de consumir
en temps de cursa abans, durant i després.
Es fan en llocs on s’hi ha dibuixat un mapa específic per a curses d’orientació
(simbologia especial, molt detallats, sense toponímia, etc) però es podrien organitzar
amb un mapa qualsevol de l’Institut Cartogràfic de Catalunya (www.icc.cat).

Cursa d’orientació lingüística
En què consisteix? (2)
•

Exemple de mapa i full de respostes

Cursa d’orientació lingüística
pel Correllengua
•

Es pot muntar de manera que qui vulgui participar es pugui inscriure en el
moment. Aleshores se li assigna una hora de sortida i se li lliura el mapa i el
full de control.

•

Es poden separar dues categories: una amb cervesa i una sense. Així pot
participar-hi tothom.

•

Cada participant fa el recorregut a la seva manera i ritme i quan ha finalitzat
torna i lliura el full de respostes. Es pren nota del temps d’arribada i es
corregeixen les respostes.

•

Per cada resposta incorrecta es suma una penalització de 5 minuts al
temps d’arribada, de manera que guanya l’equip amb un temps final menor.

Cursa d’orientació festiva
Muntatge
•

La logística és mínima en no haver controls al terreny.

•

De material tan sols calen una o dues taules i cadires per la gent que dóna
hores de sortida i recull temps d’arribada, a més de les impressions dels
mapes i els fulls de control, que és l’únic que pot comportar una despesa
econòmica (petita, d’altra banda).

•

Es pot muntar un senzill avituallament en una altra taula.

•

El dia de l’activitat, amb un parell de persones o tres és suficient.

•

Se li pot donar o no un caire competitiu, i lliurar un premi als tres primers
classificats.

•

El disseny del circuit i les respostes es pot fer en una tarda passejant per la
vostra localitat/barri.

Cursa d’orientació del Correllengua

Us ho podeu passar molt bé!!!!

