
          COL∙LEGI “COR DE MARIA” 
           Centre Concertat per la Generalitat 
             C/ La Jonquera, 48 
            17600  FIGUERES   
         Telf. 972 50 12 51 

Curs 14/15 – 24 – 

Divendres 16 de gener de 2015 

Benvolgudes famílies, 

volem informar-vos que enguany els alumnes de 4rt. 5è i 6è de primària anirem de 

colònies a Colera.  

 DIES: 1,2 i 3 de juny 

 PREU.  145 € 

 Estada: Càmping Sant Miquel ( Bungalow Village & Diving Center Colera) 

És un canvi vers el que han vingut fent fins ara ja que s’inclouran activitats 

aquàtiques. 

ACTIVITATS: 

- Cursa d’orientació 

- Bateig de mar 

- Activitat combinada paddle surf + ruta a peu per GR92 i camins de ronda 

litoral.   Parada als Canons de Ferro 

- Gimcana platja: Jocs Olímpics Rurals 

- Snorkeling Platja 

- Joc de nit / DisColera music festival “Coreografia Zumba” 

 

Aquests diners es pagaran fraccionadament de la manera següent: 

1er pagament: del 2 al 6 de febrer: 25 € ( en concepte de reserva) 

2on. pagament: del 2 al 6 de març: 40  € 

3er pagament: del 7 al 10 d’abril: 40 € 

4rt pagament: 11 al 15 de maig 40 €. 

 

Si voleu veure les instal·lacions i activitats podeu entrar a : 

www.campinsanmiquel.com 

 

Atentament, 

Les tutores 
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El Sr./a _______________________________________  amb D.N.I._________________ 

com a pare, mare o tutor legal de l’alumne/a _____________________________ 

l’autoritzo a participar en l’estada de colònies  dels dies 1, 2, i 3 de juny de 

2015 a Colera , i  a participar de les diferents activitats posposades. 

Signatura 

 

 

 

Figueres, a _______ de _______________ de _____________ 

 

 

          COL∙LEGI “COR DE MARIA” 
           Centre Concertat per la Generalitat 
             C/ La Jonquera, 48 
            17600  FIGUERES   
         Telf. 972 50 12 51 

 

 

El Sr./a _______________________________________  amb D.N.I._________________ 

com a pare, mare o tutor legal de l’alumne/a _____________________________ 

l’autoritzo a participar en l’estada de colònies  dels dies 1, 2, i 3 de juny de 

2015 a Colera , i  a participar de les diferents activitats posposades. 

Signatura 

 

 

Figueres, a _______ de _______________ de _____________ 

 


