
   

TRIQUI 

INFORMACIÓ PER A LES PRÒXIMES SETMANES  

Benvolguts i benvolgudes!!!!!!!! En motiu de les pròximes setmanes d’Esplai, volem 

comunicar-vos una sèrie d’informacions:  

- El dissabte dia 8 de març hi haurà la primera tancada del Triqui de  la història, i 

per tant, ens quedarem a dormir a l’escola. Això vol dir que no hi haurà 

activitat a les 16:30h de la tarda. L’acollida serà a les 20h de la tarda. Cal 

portar sopar per compartir, sac de dormir, i roba de recanvi. L’hora de recollida 

dels nens i nenes serà el diumenge a les 8:00h del matí. L’autorització per a la 

participació de l’activitat es pot entregar el mateix dia de l’activitat.  

 

- El dissabte dia 15 de març hi haurà una activitat molt especial. Anirem a 

Terrassa a veure l’obra de teatre la Bella i la Bèstia als Salesians de Terrassa (c/ 

Maria Auxiliadora). És per això, que quedarem tots a les 16h a Estació Centre 

(Renfe), i tornarem vora les 20:30h de la tarda a l’Estació Centre. El preu de 

l’excursió és de 3,5€. El dia màxim per entregar aquesta autorització és el dia 8 

de març. NO S’ACCEPTARAN AUTORITZACIONS EL MATEIX DIA DE 

LA SORTIDA.  

 

 AUTORITZACIÓ: 

Jo ________________________________________________, amb DNI 

___________________, com a  pare/ mare/ tutor de 

_______________________________________________ l’autoritzo a participar a la 

tancada que organitza el Centre Juvenil La Sala, el dissabte 8 de març de 2014; a 

participar de les activitats organitzades per aquesta empresa; i també autoritzo al Centre 

a publicar les fotos de la sortida en el seu blog. 

 

 

Jo ________________________________________________, amb DNI 

___________________, com a  pare/ mare/ tutor de 

_______________________________________________ l’autoritzo a participar a la 

sortida del teatre de la Bella i la Bèstia que organitza Ja som Algú (Centre Juvenil 

Salesià de Terrassa), el dissabte 15 de març de 2014; a participar de les activitats 

organitzades per aquesta empresa; i també autoritzo al Centre a publicar les fotos de la 

sortida en el seu blog. 


