
Benvolguts, 

Per cinquè any consecutiu, l’AMPA juntament amb l’empresa CapiCua Serveis 

Educatius organitza una esquiada per tots els alumnes de l’IES Fontanelles. Aquest any 

tornem a recuperar les pistes de Port-Ainé. Els dies escollits són el 16, 17 i 18 de març. 

La sortida serà el divendres 16 de març a les 15:30h de la tarda. S’esquiarà dissabte i  

diumenge. L’arribada serà a les 20:00 del vespre de diumenge, aproximadament. 

El preu de  215 euros(socis)/240(no socis) inclou el forfet de dos dies, assegurança 

dins i fora de pistes, la contractació i el lloguer del material, l’estança a l’Alberg Les 

Estades a règim de pensió completa, els dinars a pistes i activitats d’oci en el temps 

lliure on no s’esquia acompanyats de monitors titulats. (Els alumnes que vulguin 

realitzar dues hores cada dia de classe d’esquí hauran de pagar un suplement de 20 

euros en total.) 

Volem aprofitar aquestes línies com cada any per agrair als pares la confiança 

dipositada en nosaltres any rere any, així com el bon comportament que sempre han 

tingut els alumnes durant les sortides. A CapiCua treballem per seguir oferint la 

mateixa qualitat i servei tant per pares com per nens. Moltes gràcies. 

Per més informació i inscripcions, dirigiu-vos a Consergeria. 

          Les Borges del Camp, 27 de Novembre de 2017 
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