
 

      COLÒNIES

AFA ESCOLA

Els dies 26, 27, 28 i 29 de març de 2018

l’aventura

Esports de nova implement

natura, gimcanes, inflable, jocs,

Excursionisme i visita a coves de l'espluga (Museu de geologia i evolució humana)

DEL 26 AL 29 MARÇ DE 

MÉS INFORMACIÓ: 659485734

VOLDRÀS EXPLICAR

Increïbles

Colònies

 

COLÒNIES ESPORTIVES

ESCOLA CAMBRILS

 

 

 

 

 

 

Els dies 26, 27, 28 i 29 de març de 2018 comença la diversió

aventura i el companyerisme. 

ementació, esports tradicionals, espectacles, tallers, 

gimcanes, inflable, jocs, excursions, jocs de nit, màgia, conta

amics, diversió, il·lusió, …. 

Excursionisme i visita a coves de l'espluga (Museu de geologia i evolució humana)

DE 2018 A L'ALBERG JAUME I DE L'ESPLUGA DE 

FRANCOLÍ 

MÉS INFORMACIÓ: 659485734  pertots@pertots.com

S EXPLICAR-HO!!!!!!!!!!!!!!

Increïbles !!!!!!!!!!

s Esportives

ESPORTIVES       

CAMBRILS 

diversió, l’esport, 

espectacles, tallers, 

excursions, jocs de nit, màgia, conta-contes,  

Excursionisme i visita a coves de l'espluga (Museu de geologia i evolució humana) 

'ALBERG JAUME I DE L'ESPLUGA DE 

pertots@pertots.com 

HO!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

!!!!!!!!!! 

s 2018 



PRESENTACIÓ DE L'ACTIVITAT: 
Les colònies esportives són dirigides per dues Mestres i un equip de 4 

monitores degudament titulades i experimentades. 

Us oferim un munt d’activitats i de jocs, de tallers i d’aventures, d’esports I 
d’esports en la natura. Us proposem “Els amics aventurers” Farem activitats 
de qualitat, de descoberta de l’entorn, originals, engrescadores i educatives 

amb l’objectiu de fomentar el treball en equip, la cooperació, l’amistat, el 
compartir, la convivència, el respecte i una pila de valors més. 

Vols provar-ho?    Vols divertir-te?   Vols descobrir coses noves? 

VINE del 26 al 29 de març 2018. (hora arribada entre les 11:00 i les 12:00 
hores), (hora sortida entre les 17:00 i les 18:00 hores). El dia 29 si les famílies 
volen poden dinar juntament amb els fills/filles que estan inscrits a les 
colònies. (preu dinar per persona no inscrita a les colònies: 10 euros) 

Preu 265 euros . Inclou: estada en règim de pensió completa, monitors les 
24 hores, material i activitats, assegurança RC. 

NO inclou el transport dels nens/nenes, que haurà d’anar a càrrec de cada família. 

QUI S'HI POT APUNTAR ? 

L'activitat és per a tots els nens i nenes de Cambrils. (De 3 a 15 anys) 

INSCRIPCIONS: 

Només cal que omplis la butlleta que s'adjunta i la donis a la teva escola.  

Forma de pagament: ingrès en el compte de “La Caixa ”  
ES30 5362 Indicar nom complert nen/nena. 
PAGAMENTS: 

- Preinscripció (abans del dia 5 de desembre 2017). 85 euros. (el nombre de 
places és limitat i es respectarà l'ordre rigorós de la preinscripció). 

- Segon pagament (abans del dia 5 de febrer 2018). 100 euros. 

- Últim pagament (abans del dia 5 de març 2018) 80 euros. 

 

                     US HI ESPEREM A TOTS I A TOTES! 

Colònies Esportives 2018 



BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ 
NOM: 

 

COGNOMS: 

 

CURS:    DATA NAIXEMENT: 

 

ADREÇA COMPLERTA: 

 

NOM COMPLERT PARE: 

 

NOM COMPLERT MARE: 

 

NOM COMPLERT TUTOR: 

 

TELÈFONS DE CONTACTE: 

 

E-MAIL: 

 

ALTRES PER CONTACTAR: 

 

 

 

UNA VEGADA FETA LA INSCRIPCIÓ I EL PRIMER PAGAMENT S’ENVIARÀ TOTA LA 
INFORMACIÓ PERTINENT DE LES COLÒNIES I TOTS ELS DOSSIERS I 
AUTORITZACIONS QUE CALDRÀ QUE CADA FAMÍLIA OMPLI. 


