
    
  

Informació de grup/centre 
Durant aquests tres dies viurem la Setmana Santa d’una manera diferent. 

Animeu-vos a venir a viure la Pasqua i conèixer nens i nenes  d’altres grups i 

escoles de La Salle Catalunya. 
 

Horaris: (si tenim el mòbil dels pares us podrem avisar de canvis per 

whatsapp) 
 Sortida: dissabte 8 d’abril a les 8:00h (C. Trafalgar amb C. Ortigosa) 

 Arribada: dilluns 10 d’abril  a les 18:30 (C. Trafalgar amb C. Ortigosa) 
 

Preu: són 75€ (El preu de la inscripció inclou el transport, l’allotjament, el material i 

els àpats des del berenar de dissabte al dinar de dilluns) 
 

Inscripció: Per tal de facilitar la feina als monitors, hem creat un 

aplicatiu web on vosaltres (els pares, mares o tutors) heu d’entrar les 
dades de cada participant (el vostre fill/a). Heu d’entrar a l’enllaç web: 
www.lasalle.cat/joves posar-vos a la pestanya de trobades, a Pasqua 
Jove i allà buscar el nostre grup, 7DE9.  
 
* A part de la inscripció online, heu de lliurar l’autorització escrita que s’adjunta 

a continuació dins d’un sobre amb l’import de la trobada a la consergeria de 
l’escola. 

 
El termini per inscriure els participants és el dilluns 27 de març dins d’un 

sobre tancat amb els diners i la inscripció a la consergeria de l’escola. 

(Indiqueu nom i cognoms i curs del nen/a) 

 

  
 

 

 

 
En/na           

amb DNI   , 

pare, mare o tutor/a de         

autoritzo el meu fill/a a participar de la Pasqua Jove 2017, organitzada 

per Joves La Salle Catalunya i que tindrà lloc a Sant Martí Sesgueioles 

(l’Anoia) del 8 al 10 d’abril de 2017. 

 

A    , a  de   de 2017. 

Signatura: 



 

 

 

 

 

    

Nois i noies, el rei Bàrbar ha fet una gran crida per 

l’Assemblea del regne ja que només despertar-se s’ha quedat 

bocabadat: el rei Esbirro els ha destruït la seva fortalesa de 

tres torres que protegien la Gran Casa del Rei!!  

Fa unes setmanes el rei Bàrbar i el rei Esbirro van iniciar una 

trifurca i van rebre un desafiament molt potent per part del rei 

Esbirro. L’essència del Regne està canviant i no ho podem 

permetre ja que la posició geogràfica del Regne Santmartí 

estableix l’equilibri de tot l’univers!  

El Regne necessita de la vostra participació per a trobar la 

manera de protegir-lo. No hi podeu faltar!! 

 

Esteu llestos!? 

 

 

 

 

 

  Qui? Grocs- Nenes i nens de 3r a 5è de Primària, llops i 

daines. 

Quan? Del 8 al 10 d’abril (de dissabte a dilluns) 

On?  Al Casal La Salle i a la casa de colònies del Molí de la 

Roda, a Sant Martí Sesgueioles (a l’Anoia). 

Què cal portar?  

ESMORZAR I DINAR DE DISSABTE. El sac de dormir i el 

pijama, roba de recanvi, roba d’abric, capelina o 

impermeable, calçat còmode per caminar, gorra, cantimplora, 

llanterna, estris d’higiene personal i carmanyola, got i 

coberts. També una motxilla petita per anar d’excursió.  

 No oblideu de dur la TARGETA SANITÀRIA! 

 No cal que porteu: aparells electrònics, gormanderies... 

 

    

 

 

NOM I COGNOMS:  

 
 

 
 

 

   
DATA DE NAIXEMENT:   GRUP/ESCOLA:  

 
 

 
 

   

  
ADREÇA  

 
 

 
 

 

   
TELÈFON:  CORREU ELECTRÒNIC  

 
 

 
 

   

  
OBSERVACIONS:  

 

 

Novament Joves La Salle ens convida a viure i celebrar el camí cap la 

Pasqua d’una forma especial, enmig de la natura i compartint-la amb 

joves dels diferents grups i escoles de La Salle Catalunya. Uns dies en 

què la convivència, la coneixença i l’intercanvi s’entrecreuen amb el 

treball en equip, el servei i la descoberta d’un mateix 


