
 CURS D’ESQUÍ MOLINA 
17 FEBRER 2018 

Vols aprofitar l’escapada a la Molina per aprendre o millorar el teu Ski? 

Només has d’omplir el formulari i contactar amb els membres de la junta de l’AMPA. 

Recollim informació a efectes organitzatius, omplir el formulari no garanteix que es            

pugui dur a terme el curs. Podem fer grups de qualsevol nivell i edat sempre que siguem                 

suficients per tancar el grup. Si hi ha mares i pares interessats també es poden               

apuntar, segur que farem grup! 

Farem tres hores de curset dissabte dia 17 de febrer de 10 a 13h. 

Continuarem amb la “Escola Catalana d'Esquí”.  
 

Ens fan un pack indivisible que inclourà les 3 hores de monitor, lloguer             

del material (esquís, botes, pals i casc), l’assegurança i el forfait per un preu de: 

 

36€ fins als 6 anys 

41€ els de 7 anys endavant 

 

Els grups haurien de ser de 4 alumnes com a mínim i de 8 com a màxim. Encara                  

que us preguntem el nivell de cada inscrit per tenir una orientació, seran els monitors               

qui organitzaran els grups de forma definitiva en funció del nivell i destresa de cada               

participant, podent-los canviar de grup en qualsevol moment si ho troben convenient.  
 

El punt de trobada serà a les 08:45h a la sala annexa del local de lloguer de                 

material que hi ha a peu del telecabina, al costat del pàrquing 2 on ens estaran esperant                 

els monitors de l’escola catalana d’esquí. Els que portin el seu propi material d’esquí a               

les  9:40h. Al mateix lloc. 

 

Per a qui vulgui només forfait ens ofereixen un preu especial, inclosa            

l’assegurança, per compra de grup anticipada de 32€. 

 

Farem un grup de WhatsApp amb els inscrits per estar informats de qualsevol canvi              

d’última hora. 

 

MOLT IMPORTANT 
 
El dia 29 de gener Coincidint amb el segon cobrament de l’excursió, recollirem els              

diners dels cursets. 
El dia 8 de Febrer pagarem a l’escola d’esquí i a partir d’aquesta data no podrem                

fer cap anul·lació, ni retornar els diners. 

Els forfaits ens els portaran i els repartirem a l’escola Valldaura el dia 14              

de febrer, d’aquesta manera estalviarem temps el dia 17 de febrer. 

 

*Serà necessari emplenar el qüestionari que posarem a la Web de           

l’AMPA per tal de recollir totes les dades necessàries. 

 

 

 

Si teniu cap dubte podeu contactar amb el Xavier Sallent al telèfon 629200618 


