
SORTIDA DE LA TARDOR 2011    

Ara sí ! Ara ja fa fresqueta i podem anunciar-vos la SORTIDA DE LA TARDOR 2011 
 
Com ja sabeu (i als que no ho sabeu, us ho expliquem) l’AMPA organitza cada any la sortida de la tardor.  
Un cap de setmana on famílies de l’escola anem, bàsicament, a passar-ho bé ( als més escèptics us hem de 
dir que és veritat, que sí, que ens ho passem “teta”)  
 
La data de la sortida serà els propers 19 i 20 de novembre.  
  
La casa escollida aquest any és Mas Gircós, situada a la Garrotxa.  Recordeu que heu de dur sac de dormir, 
coixinera i llanterna (sobrertot pels nens). 
Dissabte, després de sopar, tenim el joc de nit. Estem segurs que tots els/les pares/mares vindreu amb 
moooolta disposició  per col·laborar , oi???  I diumenge farem una passejada per veure els colors de la 
tardor a la Garrotxa. 
 
L’entrada a la casa serà dissabte a partir de les 17:00h.  
 
Aquest any hem aconseguit ajustar molt els preus: 
  
OPCIÓ A. Pujar dissabte a la tarda (17h. a la casa), sopar, dormir, esmorzar i dinar 
 
         Adults i nens/es :29,00€ per persona        els menors de 3 anys no paguen  
 
OPCIÓ B. Pujar diumenge (10h a la casa), a dinar  
 
         Adults i nens/es :10€ per persona             els menors de 3 anys no paguen 
  
Tots aquells que estigueu interessats podeu fer l’ ingrés pel total de la vostra estada al número de compte 
2100-1098-14-0200041712 de la Caixa. Doneu-li el resguard de  l’ ingrés a l’Anna Oliva abans del dia 08 de 
novembre juntament amb la butlleta d’inscripció. 
 
Animeu-vos!!!   
 
 
 



SORTIDA DE LA TARDOR 2011  
(19 i 20 de Novembre) 

 
FAMíLIA___________________________                    CURS_________ 
 
TFN.   _______________________ 
 
E-MAIL________________________________________ 
 
 
OPCIÓ A (Cap de setmana) 
 
ADULTS  I NENS/ES                      x   29,00 €  =                          € 
 
OPCIÓ B (Diumenge) 
 
ADULTS I NENS/ES                       x   10,00 €  =                          € 
 
             
                                                                   TOTAL_____________€ 
 

 


