
              

Benvolgudes famílies, 

El proper DIVENDRES 19 de juliol de 2019 els infants del  casal “Estiu a la SAS” realitzaran 

una sortida al Llac de Navarcles, Parc Actiu. Aquí els infants duran a terme tot un seguit 

d’activitats d’aventura passades per aigua per tal de combatre la calor. A continuació us 

deixem la programació de les activitats per cursos: 

 

 INFANTIL (p-3, p-4 i p-5) 

1. 1a activitat: Passeig amb canoa. 

2. 2a activitat: Tirolina petita. 

 

 

 MITJANS (3r, 4t) 

1. 1a activitat: Rem amb Kayak. 

2. 2a activitat: Canoa. 

3. 3a activitat: La persiana (Una 

llarga i segura escalada). 

 

 PETITS (1r i 2n)  

1. 1a activitat: Tirolina petita. 

2. 2a activitat: Els raiers. 

3. 3a activitat: Canoa. 

 

 GRANS  (5è, 6è, 1r ESO)  

1. 1a activitat: Patinets Tot Terreny 

KICKBIKE. 

2. 2a activitat: Tirolina gran. 

3. 3a activitat: Rem individual amb 

Kayak de pala doble. 

Cal portar: 

 Esmorzar 

 Motxilla pirata (aigua, carmanyola i gorra) 

 Banyador 

 Roba de recanvi 

 Calçat esportiu 

 Calçat d’aigua 

 Crema Solar 

 Tovallola  

 Samarreta del casal de l’Estiu a la SAS (si la teniu). 

El preu de la sortida és de 23€ (Transport en autobús, activitats al parc i servei de 

monitoratge específic), podeu pagar en efectiu als monitors corresponents dels 

vostres infants o fer l’ingrés al següent compte i entregant el comprovant del 

pagament. 

ES42 0081 1425 9100 0120 5627 

La data límit per presentar l’autorització i pagament de la sortida és el dimecres 17 de 

juliol. 

PER PODER ASSISTIR ÉS IMPRESCINDIBLE PRESENTAR L’AUTORITZACIÓ 

JUNTAMENT AMB ELS DINERS EN EFECTIU O EL COMPROVANT DEL PAGAMENT. 

Atentament,  

Coordinació de l’estiu a la SAS 

ESTIU A LA SAS 



 

AUTORITZACIÓ SORTIDA AL LLAC NAVARCLES: 19.07.2019 

 

En/Na _____________________________ amb DNI__________________ 

com a mare-pare-tutor/a de l’infant:_____________________________, 

del curs ______ l’autoritzo a que participi en la sortida que es realitzarà el 

divendres 19 de juliol i participar en les activitats que es duguin a terme. 

Firma mare-pare o tutor/a. 

Atentament,  

Coordinació de l’estiu a la SAS 

(Completar i donar als monitors fins el dimecres 17 de juliol de 2019) 

 

 

 

 

 

 


