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SORTIDA FAMILIAR A CAN POU 

 
 
El dissabte 13 de juny hem reservat “Can Pou” per les famílies de l’escola. 
“Can Pou” està situat a Sant Antoni de Vilamajor, a 40 km de Barcelona, en un entorn natural 
amb granja d’animals, prats, hort, bosc i sorral, ideal per gaudir tots plegats, pares i fills. 
 
Aquesta és la proposta: 
 

 Desplaçament a compte de cadascú. Ens trobarem a Can Pou a les 11h. 

 Fins a les 13h tindrem temps de visitar la granja, passejar pel bosc, jugar als prats o al 
sorral. 

 A les 13h dinaran els nens amb el menjar que porti cada família. 

 De 14h a 16:30h, els nens visitaran la granja, faran un petit passeig pel bosc i un taller 
de maquillatge, acompanyats per monitors. 

 A les 14:10h dinar dels pares i mares: 
-Pa torrat, escalivada, amanida i mongetes seques amb cansalada. 
-Graellada de carn a la brasa amb patates. 
-Crema de llimona. 
-Pa, aigua, vi, gasosa i cafè. 

 De 16:30h fins les 19h, temps lliure per gaudir de l’espai i de la companyia!!!! 
 

PREU PER ADULT: 20€, que inclou ús dels espais i dinar. 
 
PREU PER NEN A PARTIR DELS 3 ANYS (ELS MÉS PETITS NO PAGUEN): 10€, que 
inclou ús dels espais i activitats amb monitors de 14 a 16:30h. El dinar el porta cada família. 
 
 
Si vols passar un dia gaudint dels diferents espais de Can Pou amb els companys i 
companyes de classe dels vostres fills, pares, mares, familiars i professors, apunta’t a 
la recepció de l’escola abans del dia 3 de juny i abona el 50% com a reserva. La resta 
s’abonarà el mateix dia de la sortida. 
 
Can Pou pertany a Sant Antoni de Vilamajor però el trobareu a mà dreta entre Llinars 
del Vallès i Sant Antoni. 
 
La Direcció 
 
 
Barcelona, 21 de maig de 2015 
 

http://www.facebook.com/FederacioCatalanaBasquetbol
http://www.facebook.com/FederacioCatalanaBasquetbol
http://www.youtube.com/fcbasquet

