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Excursió diumenge 15 de novembre de 2015 

Us informem que el proper diumenge 15 de novembre de 2015 ” l‘AMPA ha programat una excursió 

divertidíssima les “Castanyes de Viladrau”. Aquesta excursió serà possible gràcies al  finançament de 

l’Ajuntament de Cornellà ,  que proporciona a la nostra escola per la realització del Projecte Pares , aquest 

any titulat “Gastronomia de la nostra Comarca” .  Us detallem el programa de la sortida. 

La sortida serà a les 8.00h del matí de la porta de l’escola i l’arribada serà sobre les 18.30-19.00 de la tarda 

anirem en autocar. Les famílies que vulguin anar en cotxe hauran de pagar igualment la quota ja que és 

una activitat organitzada quan arribem allà. Realitzarem una excursió per la muntanya del Montseny i 

coneixerem alguns dels seus indrets. També ens mostraran quin es l’ús que fan d’aquest fruits i per a què 

utilitzen la fusta d’aquests arbres. Posteriorment ens faran una petita degustació dels productes i torrarem 

castanyes. 

Recomanacions: Roba comòda i calçat esportiu, en cas de marejos recordeu portar chiclets o pastilles pel 

mareig. 

            

*NOM MARE:________________________________________DNI____________________MÒBIL:_________________________ 

*NOM PARE:________________________________________DNI____________________MÒBIL:_________________________ 

*FILLS: 

CURS_______NOM I COGNOMS___________________________________ 

CURS_______NOM I COGNOMS___________________________________ 

CURS_______NOM I COGNOMS___________________________________ 

CURS_______NOM I COGNOMS___________________________________ 

CURS_______NOM I COGNOMS___________________________________ 

 

Requisits per poder assistir a la sortida. 

1. Entregar el formulari i fer el pagament en horari AMPA abans de dijous 12 de novembre de 2015. (La 

inscripció no es farà efectiva si no es realitza el pagament). 

2. Data límit d’inscripció dijous 12 de novembre de 2015. 

3. Només podran assistir pares, fills i avis de l’escola. 

4. Hi haurà places limitades 55. S’adjudicaran per ordre d’arribada. Una vegada completades les 55 places 

s’agafarà llista d’espera, si omplim una llista d’espera de 55 places més l’AMPA contractarà un altre autocar. 

5. Preus socis :Família 2 adults 1 nen 18€ Família 2 adults 2 nens 24€ / 2 adults 3 nens 30€. (Els avis només es 

podran beneficiar del preu soci , si els pares no poden acompanyar al nen). 

Preus NO socis: Preu adulst i nens 15€ persona.  EN CAS DE NO PODER ASSITIR NO ES RETORNARAN ELS DINERS 


