ACTIVITAT VELA

CURS 2016-2017

Estimades famílies de sisè,
Properament s’iniciarà l’activitat de vela.
Aquesta activitat consta en de la Programació General del curs 2016-2017 de l'Escola Joan
Maragall i compta amb l’aprovació del Consell Escolar.
Els acompanya un mestre i l’activitat és a càrrec de monitoratge del Club Nàutic.

Els nens i nenes que van a dinar a casa han de ser a les 14:50h a la Plaça de les Palmeres
(on hi havia el restaurant de Can Martínez); els que es queden al menjador escolar sortiran
amb el mestre d’educació física, des de l’escola, a les 14:40h. Si algun nen o nena, que va
a dinar a casa vol baixar amb els del menjador, ho pot fer venint a l’escola a les 14:40h. Ha de
ser molt puntual perquè no s’esperarà a ningú.
Quan s’acabi l’activitat de vela, els nens/es aniran acompanyats fins a la Plaça de
l’Ajuntament, allà cada un anirà per lliure.
Per realitzar l’activitat de vela cal anar ben abrigat perquè al mar fa fred i encara som al mes
de març. S’ha de portar jaqueta, si pot ser impermeable. Si els nens i nenes no van ben
preparats no els deixarem sortir a l’aigua. És millor que sobri roba, que després se la poden
treure, que no pas que passin fred a l’aigua.
També han de portar roba de recanvi, perquè encara que NO ES BANYEN moltes vegades les
embarcacions tenen aigua i acaben mullats. Per tant cal una muda completa de recanvi,
tovallola i sabates de recanvi. Si no es mullen no es canvien.
Es recomana posar-se protecció solar i portar gorra en cas que faci sol
Els dies de vela són:
Els dimarts.....................
Els dimecres...................
Els dijous.......................

6è A (el primer dia serà el 28 de març)
6è B (el primer dia serà el 5 d’abril)
6è C (el primer dia serà el 6 d’abril)

Cal que ompliu i signeu la següent autorització i la feu arribar a la tutor/a
primer dia de l’activitat.
EN CAS DE PLUJA
Si a les 15h plou intensament, a bots i barrals, ens quedarem a l’escola.

abans del

..................................................................................................

AUTORIZACIÓ

Vela Escolar

Curs 2016-2017

En/na ..........................................................................................DNI....................
pare/mare/tutor de l’alumne/a

....................................................................

SÍ CONEIX la informació que s’ha escrit a la circular informativa i hi està d’acord.
SÍ AUTORITZA que el seu fill/a assisteixi a l’activitat de vela al Club Nàutic d’Arenys i
que està d’aco

Signatura

Arenys de Mar, 1

març 2017

