
Benvolgudes famílies, nens i nenes                                                                  
 

El dissabte 8 de febrer els infants dels grups de Petits i Mitjans faran una sortida a Sant 
Adrià de Besòs per fer activitats amb la resta d’esplais de la nostra zona. Farem jocs, 

coneixerem gent nova i tindrem alguna sorpresa. 

Haurem d’estar a l’Esplai a les 15:30h i tornarem cap a les 19.30h. Recordeu que és 

obligatori dur el foulard, així com també seria recomanable portar tot allò de l’esplai que 

tingueu: samarreta, motxilla o dessuadora. (Si encara no teniu uma dessuadora, podeu 

encarregar-la a secretaria i si l’havíeu encarregat a principi de curs, já podeu passar a 

buscar-la!) 

La sortida serà gratuïta i caldrà portar la T-16 o una T-10 amb un mínim de 2 viatges. Us hi  

podreu apuntar enviant um correu electrònic a splmainada@gmail.com i podreu lliurar 

l’autorització el mateix dissabte a les 15.30h. Recordeu que per poder venir caldrà estar 

correctament matriculat a l’Esplai i haver entregat tota la documentació del curs. (Si no és el 

cas, ho podreu fer dissabte abans de marxar cap a les 15h). 

 

Molt atentament, 

 

L’equip de monitors i monitores de Petits i Mitjans 
" 

 

AUTORITZACIÓ D’ACTIVITAT 
 
 

En/Na _____________________________________ amb D.N.I. __________ com a 
(1)_________ autoritza a l’infant _____________________________________ a assistir a 
la sortida a Sant Adrià de Besòs del dia 8 de febrer de 2020, que organitza el Centre d’Esplai 
Mainada amb les condicions establertes. Dono permís per a fer ús de les seves imatges i 
que se’n puguin enregistrar, per a fer divulgació de la trobada d’infants de Zona 7. Fa 
extensiva aquesta autorització a les decisions educatives i mèdico-quirúrgiques que fos 
necessari adoptar en cas d’extrema urgència, sota la direcció facultativa adequada. 	

(1) pare, mare o tutor 

Sta. Coloma de Grnet, a ___ de _________ de 2020 

 

Segell del centre             Signatura del pare, mare o tutor 
 


