
  

RECORDEU PORTAR 

l’AUTORITZACIÓ  

D’AQUESTES ACTIVITATS 

abans de començar  

el CAMPUS !! 

  

                 

      

http://www.ampavedruna.cat/ 

 
AMPA Vedruna Vall 

 

 

DIA NORMAL 

CAL PORTAR: Esmorzar, suc, fruita, roba, calçat esportiu, gorra, i pels de Bàsquet una pilota  qui en tingui. 

 

DIA GINCANA AQUÀTICA / PAINTBALL   

DIA/HORA : DIVENDRES 1  JULIOL  de 9.00 - 1300h  a  l’Escola 

CAL PORTAR: Igual que un DIA NORMAL, més el banyador, tovallola, xancles, ulleres piscina, samarreta  

blanca vella, “pistoles” d’aigua i crema solar. 

 

SORTIDA PISCINA*  (PARC VALLPARADÍS) 

DIA/HORA : DIMECRES 6 / DIMECRES 13  JULIOL de  9.00 - 1300h  a  l’Escola 

*A la piscina hi aniran el grup de GRANS (ESO, 6è, 5è) i MITJANS (4r, 3r), els PETITS (2n, 1r) es  

quedaran a l’ESCOLA i faran  JOCS D’AIGUA. 

CAL PORTAR: Esmorzar, suc, fruita, samarreta CAMPUS, gorra, banyador, tovallola, xancles cordades,  

crema solar i “manguitos” qui els necessiti. Els PETITS també poden portar “pistoles” d’aigua. 

 

DIA FOTO CAMPUS   

DIA : DIVENDRES 8  JULIOL a  l’Escola 

CAL PORTAR: Igual que un DIA NORMAL i la  SAMARRETA del CAMPUS !! 

 

NIT / ACAMPADA A L’ESCOLA   

DIA/HORA : DIJOUS 14  JULIOL  a les 19.00h  rebuda a  l’Escola 

CAL PORTAR: Sopar (de dijous), esmorzar (de divendres), gersei, sac de dormir, aïllant, 

llanterna, pijama, i estris de neteja personals. 

 

SORTIDA A “AQUADIVER” (PLATJA D’ARO)  

DIA/HORA : DIMECRES 20  JULIOL   de   9.00  - 18.00h  tornada a  l’Escola  

*PREU: 20€ (Entrada al Parc Aquàtic i autocar) *Portar-ho abans del 15 de Juliol dins d’un sobre. 

CAL PORTAR: Dinar, suc, aigua, samarreta CAMPUS, banyador, xancles cordades, tovallola i crema solar.  

 

DIA SOBRE RODES   

DIA/HORA : DIVENDRES 22  JULIOL de 9.00 - 1300h  a  l’Escola 

CAL PORTAR: Igual que un DIA NORMAL, més qualsevol tipus de PATINET, SKATE, PATINS, etc… 

gorra, ulleres de sol, casc i proteccions qui en tingui. 

 

SORTIDA AL “TIBIDABO” (BARCELONA)  

DIA/HORA : DIMECRES 27  JULIOL  de  9.00 ( marxarem a les 10.30) – 18.00h  tornada a  l’Escola 

*PREU: 23€ (Entrada al Parc d’Atraccions i autocar) *Portar-ho abans del 22 de Juliol dins d’un sobre. 

CAL PORTAR: Dinar, suc, aigua, samarreta CAMPUS, i calçat esportiu.  
 

 

      

campusestiu@ampavedruna.cat  

 
 @ampavedruna  

 

VEDRUNA SUMMERCAMPUS‘I6 

 INFORMACIÓ PARES  

   

 

 

http://www.ampavedruna.cat/

