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Vilanova i la Geltrú, 20 maig 2021 

 

 

Benvolgudes famílies: 

Ens posem en contacte amb vostès per notificar-los la previsió de les excursions dels dijous durant 
el campus d’estiu 2021: 

 

Setmana 1 (dijous 1 juliol): Oci Aventura Sitges (Sitges) 

Gaudirem d’un munt d’activitats d’aventura en un entorn magnífic de la ciutat veïna. Jugarem, 

ens emocionarem i riurem realitzant una sèrie de proves mítiques del programa “Humor Groc”; 

el circuit està preparat per a infants a partir dels 6 anys en endavant.  

• Preu per infant: 10€. 

  

Setmana 2 (dijous 8 juliol): Parc Medioambiental Gualba (Gualba) 
El Parc Medioambiental de Gualba un dels racons encantats del Parc natural del Montseny, ple 
de secrets i arbres centenaris. Uns grans espais d’ombra seran el lloc perfecte per realitzar les 
activitats.  

• Preu per infant: 10€. 

Setmana 3 (dijous 15 juliol): Pugem al Mas de l’Artís i joc orientació (Vilanova i la Geltrú) 
La pujada al Mas de l’Artis, un valuós espais de diversitat biològica i racons ombrívols que ens 
ajudaran a passar un dia d’estiu. Descobrirem i aprendrem a estimar l’entorn tot fent una 
activitat d’orientació.  
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Setmana 4 (dijous 22 juliol): Tibidabo (Barcelona)  

Excursió al Tibidabo; un dia ple d'emoció i diversió que faran gaudir als infants de la rutina del 
dia a dia.   

• Preu per infant: 12€. 

 

Setmana 5 (dijous 29 juliol): Multiolimpíada i platja (Vilanova i la Geltrú) 
Iniciarem el dia a les pistes d’atletisme realitzant la multiolimpíada atlètics i finalitzarem amb 
dos elements indispensables a l’estiu: l’aigua i la platja, que ens regalarà un dia ben fresquet.  

 

 

Informació a tenir en compte:  

▪ Els dies de sortida caldrà que tots els inscrits/ es portin la samarreta del campus.  
▪ La informació detallada aquí és orientativa i l’organització es reserva el dret a 

modificar-la per les causes que consideri.  
▪ La Coordinació del Campus facilitarà directrius i recomanacions per a cada sortida, en 

funció del lloc, la previsió i la normativa de cada indret.  
▪ Tota la informació facilitada per la Coordinació del campus prevaldrà a la informació 

publicada en aquesta previsió. 

 

 

 

Gràcies pel seu constant suport i col·laboració. 

 

Equip organitzatiu del campus. 

DINAMI-K Club Atletisme Vilanova 

  


