
CURS DE VELA/ESTADA EXTRAESCOLAR        
 

Benvingudes alumnes i famílies del 4Cantons, 
 
A part del cursos ofertats anteriorment, degut a la demanda d’algunes famílies per la setmana del 
setembre en horari de tot el matí, hem organitzat unes estades de 09:00 a 13:00. Inclou 2 hores de 
vela lleugera i 2 hores de multiactivitats de windsurf, caiac i paddle-surf. 
 
Aprofita l’oportunitat que tenen els teus fills i filles de tenir el mar tan a prop i fes que vinguin a gaudir, conéixer 
i desconnectar de Barcelona des del mar !! Hi ha molta gent que fa molts quilòmetres per arribar-hi!! Aprofiteu 
el temps lliure tirant-vos al mar!. 
 
Regala’t mar i esport: regals d’aniversari, de final de curs, de Reis, alguns petits estalvis … 

PAGAMENT AJORNAT EN 3 MESOS. 
 
Anima’t i comparteix experiències diferents en altres àmbits fora de l’horari lectiu amb els teus companys i 
companyes !! Segur que repeteixes!!! 
 

                                     
 
DIES:   

SETEMBRE: 7-8-9-10 de 11:00 a 13:00:  
VELA LLEUGERA o MULTIACTIVITAT PADDLE SURF, CAIAC, WINDSURF. 
Des de 1r ESO (ALUMNES NOUS CURS ESCOLAR 2015/16). Anada i tornada al CMV sense 
acompanyament. 
Preu: 65 € curs + 10 € assegurança  anual. No cal assegurança si ja han fet curs al juny o a 
l’estiu. 

 
SETEMBRE: 7-8-9-10 de 09:00 a 13:00  
Des de 1r ESO (ALUMNES NOUS PER AL PROPER CURS ESCOLAR 2015/16) 
Inclou VELA LLEUGERA 2 hores i també MULTIACTIVITAT PADDLE SURF, CAIAC, WINDSURF. 
Preu: 129,44 € (sense dinar)  i 149,44 € amb dinar inclòs (sortida a la 14:00).  
Pagament en 3 mesos. Anada i tornada sense acompanyament. 
Possibilitat d’acollida de 8 a 9 amb un extra de 8€ pels 4 dies de curs. 
 
CURS ADULTS: Mateixa franja dies/horaris alumnes en grups a part. Informa’t a 
extraescolars@4cantons.cat 

 
Material inclós. No cal despesa extra en material específic, només necessites un banyador o pantaló curt, 
samarreta i crema solar. 
 
Encercleu l’opció a la butlleta d’inscripció que heu d’entregar a la bústia de l’AFA.  
Ens posarem en contacte amb tu per formalitzar la inscripció, ampliar la informació i organitzar el grup. 
 
 

DATA LÍMIT INSCRIPCIÓ CURS SETEMBRE DIVENDRES 3 JULIOL (ENTREGAR A BÚSTIA AFA o 
extraescolars@4cantons.cat 

 
NOM I COGNOMS ALUMNE…………………………………………………………………CURS: ………………………………. 
 
@ CORREU FAMÍLIA: …………………………………………………TELÈFONS:…………………………………………………. 

ENCERCLA L’OPCIÓ:       VELA LLEUGERA                          SETEMBRE (11:00-13:00) 

                                           MULTIACTIVITAT   SETEMBRE (11:00-13:00) 

   MULTIACTIVITAT  SETEMBRE  SENSE DINAR (09:00-13:00) 

       SETEMBRE AMB DINAR (09:00-14:00) 


