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SORTIDA DE CAP DE SETMANA 
 
Benvolgudes famílies, 
El proper cap de setmana 14 i 15 de Març les Sandàlies realitzarem una sortida  de 
cap de setmana  al refugi la Mussara, on hi compartirem espai, activitats, i molts bons 
moments amb les Xancletes! 
 

 
 
Horari: 

● Ens trobarem a les 7.40h del 
dissabte a l’estació 
d’autobusos de Reus. 

● A les 8h agafarem el bus cap a 
Vilaplana. 

● Quedarem el diumenge , 15 de 
Març, a les 16h a Vilaplana 
(diumenge no hi ha autobusos 
de tornada) a l’Aparcament la 
Planeta (c/Doctor March, 31) 

Què cal portar?: 
● Esmorzar i dinar de dissabte 
● Muda de recanvi 
● Roba d’abric 
● Necesser  
● Sac de dormir 
● Coixinera 
● Calçat còmode 
● Pijama 
● Targeta sanitària  
● Fulard 
● Llanterna 
● Cantimplora 
● Capelina 
● Plat, got, coberts i tovalló 

 

Anirem des de Vilaplana a la Mussara fent excursió, jocs i gaudint del paisatge (4km 

aprox.) per tant us aconsellem que els infants portin el just i necessari que hi ha a la 

llista, per tal que puguin fer l’excursió el més còmodes possibles. 

 

Si no poguéssiu vindre el diumenge a Vilaplana a buscar els vostres infants per 

qualsevol cosa, comuniqueu-nos-ho a les monitores tan de Sandàlies com de 

Xancletes i mirarem de buscar una solució, gràcies. 
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El preu de la sortida serà de 10 euros (que s’abonaran dissabte quan arribeu). 
 

Si el vostre fill/a s'ha de prendre algun medicament, us demanem que imprimiu i 

ompliu el document adjunt i ens doneu el fàrmac als monitors el mateix dissabte 

abans de sortir, juntament amb l'autorització omplerta, els 10€ i la targeta sanitària.  
 

Preguem si us plau, que confirmeu tan l'assistència com la no assistència abans del 9 

de Març a les 23.59 hores. Moltes gràcies!   

 

Els Sabatots Sandàlies. 

 

 

 

En cas que respongueu confirmant la vostra assistència i desconfirmeu el dia abans, el mateix dia o no veniu sense 

avisar (sense un motiu justificat) s’haurà d’abonar la quantitat íntegra de la sortida. Si confirmeu l’assistència fora 

de termini, s’afegirà un recàrrec de 5 euros.  


