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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, que demanen 
dels alumnes més concentració.  
 
Com ja és habitual, per a aquesta tasca comptem amb la col·laboració i el suport de 
l’AMPA del nostre Centre (que subvenciona als seus socis), de l’Ajuntament d’Altafulla i 
del Club Marítim Altafulla. També enguany necessitem la vostra col·laboració en el 
transport dels alumnes. Us agrairíem que us poséssiu d’acord per tal de poder portar als 
alumnes al Club Marítim i recollir-los allí un cop acabada l’activitat, segons l’horari que us 
adjuntem. Per això seria molt interessant organitzar un sistema de vehicles de 
portada/recollida i que nosaltres sapiguem qui, a qui i quan els recull; està clar que els 
alumnes que no puguin ser portats o recollits aniran i tornaran a l’escola amb els 
professors acompanyants.  
 
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. Tot i que tenim ajuts, l’activitat té un pressupost prou elevat com per a haver-
vos de demanar la vostra contribució amb 15 euros pels no socis i 10 euros pels socis 
de l’AMPA, que haureu de donar als vostres fills/es junt amb l’autorització. Us volem 
recordar que tot i que sigui una activitat molt recomanable, no és obligatòria. Els alumnes 
que no la facin romandran al Centre fent una altra tasca. 
 
Per raons organitzatives, metereològiques i pensant en un millor aprofitament de l’activitat 
per part dels alumnes, d’acord amb els consells del personal del Club Marítim, 
continuarem amb la modalitat d’horari intensiu. Així, l’activitat es realitzarà compactada 
tres matins sencers i  consecutius.  L’activitat es realitzarà els següents dies: 
 
6è B la faran els matins dels dies 26, 27 i 28 de setembre de 9h a 12:30h 
 
6è A amb els  matins dels dies 29, 30 i 3 d’octubre de 9h a 12:30h 
 
Així doncs les sessions tindran una durada aproximada de 3,5 hores. Es faran 3 sessions, 
amb un total de 10 hores de curs.   
 
Gràcies per la vostra col·laboració.   
 
Cordialment,  
 
La Direcció 
 

Altafulla, 14 de setembre de 2016 
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En/na______________________________________, pare/mare, amb DNI _____________________ 

autoritzo al meu fill/a _____________________________________ de la classe _______, a 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 

 
 

 
 

Aquesta autorització s’ha de portar degudament complimentada a l’escola abans del dijous, 22 de 
setembre, juntament amb els 10 o 15 euros (segons se sigui membre o no de l’AMPA) en efectiu. 
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