
 

 

 

Benvolgudes famílies 
El proper divendres 20 de Març de 2020 la nostra Escola, com totes les Escoles d’Igualada, realitzarà 
festa de lliure disposició. Per aquest motiu hem organitzat una sortida de 1er a 6è conjuntament amb 
altres escoles  

Sortida al Club Escola Hípica Anoia (Ctra. de Rubió Km 0,2, Jorba) 
Els nens/es coneixeran l’hípica i realitzaran diferents activitats amb els ponis/cavalls. 

✓ 10h Arribada a l’hípica. 
✓ 10:30h Esmorzar 
✓ 11 a 13h Activitats a l’hípica 

- Teoria dels cavalls 
- Muntar a cavall 
- Passeig en carro 

✓ 13:30 a 14h Excursió a la Resclosa de Rubió (zona de pícnic) 
✓ 14 a 16h Dinar i descobriment del medi.  
✓ 16:30h Tornada 

• Sortida: a les 9h des de la parada de l’escola Dolors Martí 
• Arribada a les 17h a la parada de l’escola Dolors Martí 
• Preu de la sortida:  25 €  
• Cal portar: esmorzar, dinar, roba còmoda i calçat esportiu. 

Es necessitarà un mínim de nens/es inscrits a l’activitat. S’avisarà a les famílies afectades si l’activitat queda anul·lada. 
 

NOVETAT  
✓ El servei d’acollida es farà a l’escola Dolors Martí, junt amb els infants del Garcia Fossas 
✓ S’HAURÀ D’INFORMAR DEL QUI FACI SERVIR EL SERVEI D’ACOLLIDA 
✓ NO hi haurà activitats extraescolars, ni migdia ni tarda.  

Cal lliurar la butlleta d’inscripció i el pagament a l’Ampa abans del divendres 13 de març 
 

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ                              Hípica  20 de Març de 2020 

 
Jo...................................................................................................., amb DNI ................................................................... autoritzo 

a...................................................................................... de l’escola ........................................................... del curs   ...........................  

a participar a l'activitat que organitza Anima’ns amb l’Ampa de l’escola el proper 20 de març de 2020. 

Així mateix, autoritzo als monitors responsables de l'activitat a prendre les mesures d'urgència que 
puguin ser necessàries. 
 
Telefon de contacte....................................................... correu electrònic..................................................................................... 
DRETS D’IMATGE 
Durant l’activitat, es farà un recull de fotografies i vídeos. Ens cal la vostra autorització perquè aquestes 
imatges enregistrades es puguin utilitzar en diferents mitjans de comunicació a fi de promoure i 
informar de les activitats. 

 SI  AUTORITZO 
 NO AUTORITZO 

 
 
 
 
 

Signatura del pare, mare o tutor/a 
  


