
VELA LLEUGERA –  PADDLESURF-CAIAC-WINDSURF                                     
 

Benvingudes alumnes i famílies del 4Cantons, 
 
Comença l’activitat extraescolar de vela lleugera i multiactivitat que organitzem al Centre Municipal de Vela (Port Olímpic). 
Encara sou a temps!!  Disculpeu per haver enviat la informació un pèl tard. 
 
Mireu-vos bé l’oferta de cursos i animeu-vos a participar. Ara al juny, el de dues hores durant la setmana que no tindreu 
classe a la tarda. Al setembre, els dimecres i divendres tarda que no hi ha classe i encara no han començat les activitats 
extraescolars. 
 
Aprofita l’oportunitat que tens de que el mar sigui tan a prop i vine 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 (no tants jocs i tecnologia): regals d’aniversari, de final de curs, de Reis, alguns petits estalvis … 
PAGAMENT AJORNAT EN 2 MESOS. 
 
Anima’t i comparteix experiències diferents en altres àmbits fora de l’horari lectiu amb els teus companys i companyes !! 
 

                
 
DIES:   

JUNY: 12-13-14-15 de 16:00 a 18:00: VELA LLEUGERA o MULTIACTIVITAT (PADDLESURF, CAIAC, 
WINDSURF). Us esperem al Centre Municipal a les 15:45. L’anada i  tornada serà lliure. Podeu quedar per anar en 
bici o patinet com feu sempre. 
Preu: 68 € curs + 10 € assegurança  anual. NOMÉS ALUMNES MATRICULATS AL CENTRE CURS 2016/17. 
 
 
SETEMBRE 13-15-20-22-27-29 de 16:00 a 18:00: VELA LLEUGERA o MULTIACTIVITAT 
Des de 1r ESO (ALUMNES NOUS CURS ESCOLAR 2017/18). Anada i tornada lliure. 
Preu: 100 € curs + 10 € assegurança  anual. No cal assegurança si ja han fet curs al juny o a l’estiu. 

 
Material inclós. No cal despesa extra en material específic, només necessites un banyador o pantaló curt, samarreta i crema 
solar. 
 
Marqueu 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 JUNY (9 DE JUNY) – CURS SETEMBRE (20 DE JUNY)  
 

ENTREGAR A LA BÚSTIA D’AFA els següents formularis d’inscripció adjunts: 
 

• ORDRE DE DOMICILIACIÓ DE CÀRREC DIRECTE 
 

• AUTORITZACIÓ MARXAR SOLS 
 

• FITXA D’INSCRIPCIÓ CMV 
 
 

 
Per qualsevol dubte podeu escriure a: 
 
 extraescolars@4cantons.cat 


