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Benvolgudes famílies de 5è de primària, 

 
Aquest mes de setembre els vostres fills/es comencen l’activitat d’Esport Blau, 

les primeres sessions es faran al Club Nàutic d’Arenys de Mar, que té l’entrada 

just després de la corba del Mont Calvari. La resta de sessions es duran a terme 

a la Base Nàutica, al costat del restaurant Btakora. Ja us informarem a través 

dels vostres fills/es de quan es farà el canvi de lloc. 

 
L’horari de l’activitat serà de 15 a 17 h. Els alumnes que dinen a l’escola, 

baixaran amb una monitora del menjador fins a la plaça de l’Ajuntament, un cop 

allà, es trobaran a les 14.45 h amb el mestre que els acompanyarà fins al lloc on 

es fa l’activitat. La resta d’alumnes, els que dinen a casa, poden anar també a 

l’Ajuntament i afegir-se al grup amb el docent a les 14.45 h, o poden anar 

directament al Club Nàutic d’Arenys de Mar a les 15 h (hora que comença 

l’activitat). Allà es trobaran amb els monitors de vela. 

De manera excepcional, els dies 12 i 13 de setembre la sessió serà de 9 a 

11 h i quedarem amb els alumnes a l’entrada de baix de l’escola a les 

08.50 h per baixar tots junts. 

 
El responsable d’educació física de l’escola es quedarà també amb els alumnes 

durant tota la sessió fins que s’acabi, a les 16.45 h. Els pares que ho desitgeu, 

els podeu venir a recollir al mateix Club Nàutic a aquesta hora. La resta 

d’alumnes aniran fins a la plaça de l’Ajuntament amb el mestre, que s’estarà amb 

ells fins que els hagueu vingut a buscar o fins a les 17 h, si han de marxar sols. 

 
Cal tenir present que són activitats nàutiques i es poden mullar, per tant, hauran 

de dur una bossa amb roba i sabates de recanvi. Si l’activitat ho requereix, es 

facilitarà als alumnes un vestit de neoprè. 

 
Atentament, 

Mestres i direcció 
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