
Escola Sant Lluís  Gonçaga
La Garriga, 11 de novembre de 2022                     

      4ª TROBADA MUSICAL ESCOLES DEL BISBAT DE TERRASSA

Benvolgudes famílies,

Ens complau convidar-vos al concert de Nadal 2022, que tindrà lloc el proper dilluns dia 12 de desembre a la Parròquia
de Sant Cristòfol de Terrassa (Plaça de Ca n’ Anglada s/n) a les 11:00 hores del matí.  

Aquesta activitat organitzada per la Fundació d’escoles diocesanes i parroquials del Bisbat de Terrassa està adreçada als
alumnes de 3r de primària i serà un punt de trobada en aquestes dates tan especials.

 L’acte està obert a les famílies i us animem a participar.

Els nens i nenes de 3r de primària sortirem de l'escola a les 9:00h, anirem en autocar fins a la parròquia, on farem una
classe de pedagogia musical i seguidament, el concert de les Nadales.

Un cop acabem el concert tots els alumnes anirem a dinar a la plaça Ca n’ Anglada per passar una bona estona tots
plegats. 

 Cap a les 15:30h l'autocar ens vindrà a recollir per tornar a la Garriga. 

Les famílies  heu de recollir els/les  vostres fills/es a les 17h al lloc on hem agafat l’ autocar al matí. C/ Guifré 

  QUÈ HEM DE PORTAR? 
-  Motxilla amb esmorzar, dinar i beguda.
-  ROBA: Samarreta o, preferiblement, polo, totalment blau cel  ( sense cap dibuix) i texans blaus o foscos.

  PREU:    El preu de la sortida és de 19,60 euros i el passarà pel banc

                                  US ESPEREM!                                                

                                           Felip de Dalmases i Thió  - Director                                          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             
BUTLLETA D’AUTORITZACIÓ   –   4a. Trobada Musical Escoles Bisbat de Terrassa

En / Na . ........................................... (pare/mare de l’alumne/a), autoritzo al meu fill / a la meva filla ............................

(nom de l’alumne/a) que assisteixi a la 4a. Trobada Musical Escola Bisbat de Terrassa que es realitzarà el proper dilluns 

dia 12 de desembre de 2022 amb l’escola Sant Lluís Gonçaga  de La Garriga

         
         Per aforament de la parròquia ens caldria saber si assistireu pares o  familiars dels alumnes:
         Assistència familiars :       Sí                No               TOTAL NÚMERO D’ASSISTENTS 

          

Només si el teu fill / la teva filla és fix/a al servei de menjadors, especifiqueu si voleu que l’escola li proporcioni el 
dinar:                  SÍ                    NO  

                                       Signatura del pare/mare
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