
                            La Garriga, 25 d’abril de 2019                          

                                 

 

 
 
 
 
 
 
 
Benvolguda família, 
 
Us comuniquem que el proper dijous 2 de maig , el curs de 4rt d’ E.S.O. anirà a Barcelona per 
visitar el barri del Raval. A més de conèixer aquest singular barri, visitarem el Centre Obert Joan 
Salvador Gavina, en ell es treballa per ajudar i lluitar pels més desfavorits, sobretot infants, 
adolescents i joves. L'objectiu del centre és donar resposta a les necessitats reals de l'entorn del 
Raval, acompanyar en la formació i assistència d'aquest col·lectiu, lluitar contra la pobresa i 
l'exclusió social i contribuir a la inclusió a partir de la igualtat d'oportunitats i la  defensa i 
desenvolupament dels Drets dels Infants. 
 

Aquest acte s’emmarca dins de la programació de Pastoral programada per aquest darrer 
trimestre de curs. 
 
Ens desplaçarem en tren a l’anada i a la tornada. Sortirem de l’escola a les nou del matí  i 
tornarem a les 15h, les classes de la tarda es faran amb normalitat. 
 
El preu de la sortida és de 7,93 euros i el rebut es passarà pel banc. 
 
Cal portar esmorzar i dinar. 
 
 Atentament, 
 
 
 
 
                           Felip de Dalmases i Thió 
                                                     Director 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    
                       B U T L L E T A       D ’ A U T O R I T Z A C I Ó  - Barri del Raval   

 
En / Na. .............................................. (pare / mare de l’alumne/a ) autoritzo al meu fill / a la meva 
filla ............................... que assisteixi a la visita del barri del Raval de Barcelona el proper dijous 
dia 2 de maig de 2019 amb l’escola Sant LLuís Gonçaga de La Garriga. 
 
 
Si el teu fill/la teva filla és fix/e al servei de menjadors, especifiqueu si voleu que l’escola li 
proporcioni el dinar:     SI                             NO 
 
 
                                                        Signatura del pare / mare ........................... 
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