
Aquest dijous dia 7 de juliol tindrà lloc al Casal d’Estiu una activitat extraordinària. 

Aquesta consistirà en marxar d’acampada la tarda del dijous fins a la Font de la Cristió 

on dormirem al llarg de la nit fins divendres. Divendres havent esmorzar marxarem cap 

a l’escola on arribarem cap a mig matí. Seguidament anirem a la piscina per refrescar-

nos.  

L’activitat s’organitzarà de la següent manera:  

A les 16:00 de la tarda ens trobarem a l’escola d’Avià on hi guardarem les motxilles amb el 

material de piscina per al divendres al matí. Quan ja hi siguem tots, marxarem a peu fins a la 

Font de la Cristió. En arribar-hi muntarem les tendes on dormirem i farem un joc. Seguidament 

soparem i farem el joc de nit. Finalment dormirem a les tendes. Divendres al matí al despertar-

nos, esmorzarem, farem les motxilles, desmuntarem les tendes i caminarem de nou fins a 

l’escola. En arribar a l’escola, deixarem les motxilles de l’acampada i agafarem les de la piscina 

per anar a banyar-nos. Durant el divendres es seguirà l’horari habitual del Casal d’Estiu fins a 

les 13:00 del migdia, les 15:00 pel que es quedin a dinar a l’escola. 

Material necessari per a l’acampada: 

- Motxilla per la piscina amb material de bany pel divendres. 

- Motxilla per l’acampada: 

 - Sac de dormir 

 - Aïllant o estora pel terra 

 - Lot 

 - Roba d’abric 

 - Protecció pel sol (gorra i crema solar) 

 - Protecció pels mosquits 

 - Sopar del dijous 

 - Cantimplora 

 - Tenda d’acampada (aquells que en tinguin i en funció del nombre d’infants) 

 - No s’ha de portar esmorzar per divendres, va a càrrec del Grup d’Esplai Fent Camí. 

_____________________________________________________________________________ 

Jo ........................................... , amb D.N.I. .................... com a  pare, mare o tutor legal 

de ...................................................... l’autoritzo a assistir a l’acampada del Casal d’Estiu d’Avià 

que tindrà lloc a la Font de la Cristió el pròxim dijous dia 7 de juliol del 2011 organitzada pel 

Grup d’Esplai Fent Camí. 

Signa, 


