
                       CURS DE VELA EXTRAESCOLAR 
 
Hola nois, noies I famílies del 4Cantons, 
 
Després de l’èxit de l’activitat del mes de juny us fem dues propostes diferents pel setembre !! 
 
Tornem a organitzar l’activitat extraescolar de vela lleugera i/o de widsurf-caiac-paddle surf (en 
aquest cas fareu rotació de les tres activitats durant els tres/quatre dies) al Centre Municipal de Vela 
(Port Olímpic).  
 
DIES:  8-9-10 setembre (de 11:00 a 13:00).  PREU: 49€, curs de 6 hores. 
 
           17-19-24-26 setembre (de 16:00 a 18:00). PREU : 65€, curs de 8 hores 
 
 
Aprofita l’oportunitat  que tens al viure en un barri amb el mar tan a prop i vine a gaudir, conéixer i 
desconnectar de Barcelona des del mar !! 
Regala’t mar i esport (no tants jocs i tecnologia): regals d’aniversari, de final de curs, de Reis, alguns 
petits estalvis (tens tot l’estiu per omplir poc a poc la guardiola…). 
 
Anima’t i comparteix experiències diferents en altres àmbits fora de l’horari lectiu amb els teus companys 
i companyes !!!  Anima’t i viu una experiència única al barri !! 
 
Sortireu acompanyats (qui vulgui) de la porta de l’Institut amb patinet o bicicleta. Podeu marxar sols 
prèvia autorització o que us vinguin a buscar al CMV. 
 

                
 
L’assegurança anual té un cost de 9 € (si ja has fet el curs al juny o durant l’estiu, ja no s’ha de tornar 
a pagar l’assegurança). Material inclós. Només necessites un banyador o pantaló curt, samarreta i crema 
solar. 
 
Encercleu l’opció escollida a la butlleta d’inscripció que heu d’entregar a la bústia o ens envies les dades 
a extraescolars@4cantons.cat (no cal escanejar el full si ens envies totes les dades). 
Ens posarem en contacte amb tu per formalitzar la inscripció, ampliar la informació i organitzar el grup. 
 

 
DATA LÍMIT INSCRIPCIÓ DIMARTS 2 SETEMBRE (ENTREGAR A BÚSTIA AFA o  

 
extraescolars@4cantons.cat  

 
 

 
 
NOM I COGNOMS ALUMNE…………………………………………………………………CURS: …………… 
 
TELÈFONS CONTACTE: ………………………………………………………………………………………….. 

@ CORREU FAMÍLIA: ……………………………………………………………………………………………… 

ENCERCLA L’OPCIÓ:      8-9-10 SETEMBRE  VELA         WINDSURF/CAIAC/PADDLE SURF 

                                          17-19-24-26 SETEMBRE VELA         WINDSURF/CAIAC/PADDLE SURF 


