
 

 
EIIIII FAMÍLIES!!!...JA TORNEM A SER AQUÍ!!!! 
 
Com ja sabeu, al darrer trimestre de curs sempre arriben: 
 

LES COLÒNIES DE FAMÍLIES!!!!!!!!!!!!! 
 
Aquest any, tornarem a gaudir de l’entorn natural del pantà de Sau, concretament a la casa de colònies 

 “La Cinglera”, la data escollida és el cap de setmana del 31 de maig-1 Juny.  

 
Com que aquesta casa està ubicada dins d’ una gran finca envoltada de prats i boscos, el dissabte 31 ens 
dirigirem directament cap allà.  
Podem anar arribant a partir de les 11h., i encara que les habitacions no estaran disponibles fins a les 
16h., podrem deixar les bosses allà i començar a inspeccionar els voltants.  
Als espais exteriors de la casa es poden desenvolupar activitats ben variades, córrer i jugar (podeu portar 
pilotes, cordes per saltar,...). També disposen d’una pista poliesportiva i, a més a més, si el temps ens ho 
permet, podrem gaudir de la piscina!!!!! 
 
Cap a les 13:30h. quedarem tots plegats al voltant del llac per fer el pícnic,  i en acabar tindrem tota la 
tarda per instal·lar-nos. 
 
Al vespre i havent sopat, farem un joc de nit sorpresa, (recordeu portar lots) . Seguidament la vetllada 
continuarà, amb altres novetats que no us podeu perdre (podeu portar cosetes per picar).  
 
El diumenge al matí es farà una excursió a peu per gaudir del meravellós entorn que la casa ens ofereix; i 
al tornar es podrien organitzar partits diversos (futbol, basquet, etc...) 
 
El preu de la sortida:                               
(iva inclòs) 

Adults: 33 euros 
Nens/as (de 3 anys a 16 anys): 33 euros 
Nadons (de 0 a 2 anys): GRATUÏT 
 

Qualsevol dubte ens el podeu fer arribar a :         colonies-ampaescolacasas@hotmail.com 

 

INSCRIPCIONS:  es faran a l’AMPA els dies 16, 19,20,21,22,23 de maig de 9h a 9:30h i de 16:30h a 17h. 

(Si algú no té vehicle, que ens ho digui el dia de la inscripció per mirar de redistribuir les places entre 
tots). 
Cal abonar el preu total de la sortida en el moment de fer la inscripció. (Porteu el import exacte). 
 
ANIMEU-VOS QUE ENS HO PASSAREM MOLT BÉ.  
 
US HI ESPEREM!!! 

El preu inclou  sopar i l’allotjament de dissabte; 
l’esmorzar i dinar del diumenge (adeqüen el menú a 
necessitats i al·lèrgies específiques).  
Imprescindible portar:   el pícnic del dissabte, el sac de 
dormir o llençols i tovallola.  


