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Benvolgudes famílies dels alumnes de sisè,  
 

Com altres anys, continuem el curs de vela pels alumnes de sisè. El tornarem a fer 
a l’inici de curs i esperem que el temps ens sigui favorable. A més, d’aquesta 
manera l’activitat no coincidirà amb les colònies ni amb les altres activitats lectives 
de fi de curs. 
 
Com ja és habitual, per a aquesta tasca comptem amb la col·laboració i el suport 
de l’AMPA del nostre Centre, de l’Ajuntament d’Altafulla i del Club Marítim 
d’Altafulla. L’AMPA subvenciona a tots els alumnes 3,10 euros i a més a més, els 
socis de l’AMPA reben una subvenció de 2,50 euros. Tot i que l’AMPA 
subvenciona, l’activitat té un pressupost prou elevat com per a haver-vos de 
demanar la vostra contribució.  
 
L’activitat  de vela té un cost final de 10’50 euros pels no socis de l’AMPA i 8 
euros els socis de l’AMPA (2,50 euros subvenció als socis) que haureu de donar 
als vostres fills/es junt amb l’autorització que s’adjunta. Us volem recordar que, 
encara que sigui una activitat molt recomanable, no és obligatòria. Els alumnes que 
no la facin podran romandre al centre fent una altra tasca. 
 
Per tal que el vostre fill o filla pugui participar en l’activitat, heu de signar 
l’autorització de la pàgina següent i retornar la butlleta adjunta amb la vostra 
signatura a la tutora del vostre fill/a.  
 
També necessitem la vostra col·laboració en el transport dels alumnes. Us 
agrairíem que cada família porti directament al seu fill/a al Club marítim a les 
9:00h del matí i realitzi la recollida a les 12:30 en el mateix lloc. En cas que un 
pare/mare no pugui deixar o recollir directament el seu fill/a cal comunicar-ho al 
tutor/a i omplir l’autorització de transport en cotxe particular que hem lliurat en 
paper.  
 
Els alumnes que no puguin anar directament o ser recollits al Club Marítim ni 
estiguin autoritzats per anar en un vehicle particular, sortiran de l’escola a les 8:50 i 
baixaran caminant amb el docent responsable. La tornada amb el docent 
responsable també es realitzarà caminant.  
 
L’activitat té una durada de tot el matí i es realitzarà amb el següent horari: 
 

6è A els matins dels dies 23, 24 i 25 de setembre de 9h a 12:30h 
 
6è B els  matins dels dies 26, 27 i 30 de setembre de 9h a 12:30h 

 

L’horari serà de 9h a 12.30h.  Els alumnes hauran d’estar a les 9:00 del matí 
directament al Club Marítim i  la recollida es realitzarà a les 12:30 també al club 
Marítim d’Altafulla. La família que no pugui recollir directament al seu fill/a al 
club Marítim ho haureu de comunicar als tutors.   
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Que cal portar? 

Portar posat de casa: 

 Banyador, pantalons , samarreta , xancles i crema solar 

Portar en una motxilla: 

 Ampolleta d’aigua i esmorzar 

 Tovallola i sabó ( passarem per la dutxa ) 

 Muda sencera ( samarreta, pantalons i roba interior ) 

 Sabatilles de recanvi 

 
 
ATENCIÓ: En cas que no es pugui realitzar l’activitat per motius 
meteorològics, us informarem el mateix dia al matí per DINANTIA i es 
cancel·larà l'activitat. En aquest cas, els alumnes hauran d’anar directament a 
l’escola i realitzaran classe normal (  la sessió es recuperarà un altre dia) 
 
 
Gràcies per la vostra col·laboració.   
 
Cordialment,  
 
 
La Direcció. 
 
 
 

Altafulla, 16 de setembre de 2019 
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AUTORITZACIÓ ACTIVITAT VELA ESCOLAR ALUMNAT DE 6È. CURS 2019-20 
( HEM LLIURAT EN PAPER L’AUTORITZACIÓ) 

 
En/na______________________________________, pare/mare, amb DNI _________________  

 

autoritzo al meu fill/a _______________________________ de la classe de ________________ 

 

realitzar el curs de vela  al Club Marítim Altafulla. 
 

Dades per a l’assegurança: 

Adreça:___________________________________ DNI de l’alumne (si en té):________________  

Data de naixement:_________________Nª CAT SALUT:__________________  Sap nedar?: ____ 

 
Signatura:                                                                          Data: 
 
 
 
 

AUTORITZACIÓ TRANSPORT COTXE PARTICULAR 

 
Els alumnes hauran d’estar a les 9:00 del matí directament al Club Marítim i  la recollida es 

realitzarà a les 12:30 també al club Marítim d’Altafulla. En cas que el pare/mare no pugui 

recollir o portar el seu fill/a al Club Marítim, tot i ser de manera puntual, cal formalitzar 

l’autorització de transport següent.  

En/na_________________________ com a pare/mare, amb DNI _______________________   

 SÍ  autoritzo 

 NO autoritzo  

A un adult (altres pares, mares o tutors legals dels altres companys de classe)  a pujar/baixar  en 

un cotxe particular al meu fill/a el trajecte del club marítim a l’escola.   

Altafulla, ____________de setembre del  2019                                                 
Signatura:                                                                           

 
 
 

*Els alumnes que no puguin anar directament o recollits al Club Marítim, sortiran de 

l’escola a les 8:50 i baixaran caminant amb el docent responsable. La tornada, en cas 

que no puguin ser recollits, també es realitzarà caminant. Caldrà avisar al tutor/a a 

l’agenda. 

 

Aquesta autorització s’ha de portar degudament complimentada a l’escola fins el dia 20 de 
setembre,  juntament amb els 10’50 o 8 euros (segons sigui membre o no de l’AMPA) en 
efectiu. 

 


