
   Aquesta és una ACOLLIDA MOLT ESPECIAL. Volem incentivar l’esport en els nens i nenes, i 
esperem el suport de les famílies. Fer una activitat d’esport amb família i amics és una experiència molt 
educativa. 
Aspectes a tenir en compte : 

 IMPORTANT : porta BICI, CASC, aigua i un berenar ràpid i lleuger. 
 Infantil passaran els monitors a buscar-los per les classes i primaria tenen que anar directament a les 

grades del pati que els esperaran monitors, alla ens reunirem tots els nens i nenes i els 
pares/mares/tutors a les 16:30h a les grades del pati de l’escola TURO. 

 La recollida de les bicis dels nens la farem a les 15h per la sortida del poliesportiu, el mateix dia de 
l’activitat 21 d’abril (si les necessiteu deixar a les 9h, l’escola ens facilitarà un lloc per algunes bicis 
ANOTEU-LO A L'INSCRIPCIÓ). 

 UN  pare/mare/tutor POT ANAR amb un o DOS nens 
 NO cal acabar tota la volta... si el nen es cansa podeu parar a les parades que tenim i allà se’ls donarà 

la medalla per participar i podreu torna a casa... el més important és divertir-se, cada nen/a amb el seu 
nivell. 

 Els més petits poden iniciar la volta i arribar només fins la primera parada a l'entrada poble (Font Can 
Massana), tindran el dorsal i la medalla i segur que els agradarà molt l’experiència d’anar amb els amics 
i acompanyats per la policia local de Masquefa. 

 Els nens 5è o 6è podran venir sols sempre que a la inscripció signeu la part d’autorització pels pares o 
tutors, l’entrega de nens la farem a l’Ermita, allà haureu d’estar a les 18:30h... Això si animem MOLT a 
fer-la amb els vostres fills, ja que son moments i experiències úniques per compartir amb ells.  

 El final de la cursa serà a l'ermita i allà es donaren les medalles a tots els nens i nenes i un petit detall 
per recuperar les energies.  

Si teniu algun dubte podeu parlar amb la Tonyi (monitora d’acollida) totes les tardes de 16:30h a 17:45h. 
US ESPEREM A TOTS !!  i desitgem que aquesta sigui només una de les moltes més sortides que podeu fer amb 
els vostres fills i filles i amics. 
                        
                                             

 


