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                        La Garriga, 21 d’abril de 2021 

 

 

  

 

Benvolgudes famílies, 

 

Ja a la reunió de pares us comentàvem la nostra voluntat de fer alguna activitat especial 

amb els vostres fills/es i és per això que des de les matèries de Tutoria i de Convivència i 

Mediació ens hem proposat de fer una activitat fora de l'entorn escolar. 

 

L’activitat que proposem és una acampada a una zona propera al santuari de Puiggraciós. 

L’acampada té per objectius cobrir les 

demandes i necessitats tant personals com 

de grup que el mateix alumnat de 3r fa dies 

que ens reclama i ens fan partícips. Els i 

les alumnes s’encarregaran de 

desenvolupar totes les activitats de 

l’acampada en forma de projecte de grup. 

 

L’acampada es durà a terme els dies 28 i 29 d’abril. La sortida es realitzarà des de les 8h  

del matí de dimecres fins el dijous a les 4:45h de la tarda. 

 

Atenent a les condicions actuals de pandèmia, l‘activitat està condicionada per alguns 

requisits imprescindibles: 

 

● Els alumnes dormiran en grups reduïts de 2 persones. 

● Cada parella es responsabilitzarà d’aconseguir una tenda per dormir. 

● Cal garantir la disponibilitat de mascaretes i gel hidroalcohòlic d’ús personal 

suficients pels dos dies. 

● Cal disposar del material mínim per a dur a terme l’acampada (roba adequada, sac 

de dormir, aïllant, llanterna). 

● Donat que l’ús de foc està prohibit, caldrà portar tots els àpats preparats de casa. 

● L’ús del mòbil estarà permès tan sols a les activitats i moments acordats. 

● Seguint la normativa de l’escola queda totalment prohibit portar begudes 

energètiques i/o alcohòliques i qualsevol altra substància estupefaent. 

 

En cas que algun alumne/a no compleixi els acords de convivència de l’acampada es trucarà 

d’immediat a la família respectiva per tal que el/la vingui a recollir. 

 

Donada l’especialitat d’aquesta activitat us demanem que ens confirmeu l’assistència del 

vostre fill/a signant aquesta circular. 

 

              Atentament, 

 

 

       Felip de Dalmases i Thió 

       Director 
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NORMATIVA DE LA SORTIDA D’ACAMPADA 
 
Els pares i mares atorguen al personal docent que acompanya els/les alumnes en la sortida 
d’acampada, autoritat absoluta per prendre les mesures disciplinàries que consideri 
oportunes (especialment el retorn immediat, a càrrec dels pares, de qualsevol alumne/a que 
incorri en alguna de les faltes que es detallen a continuació). 
 

1.- Tinença i/o consum de tabac. 
2.- Tinença i/o begudes alcohòliques. 
3.- Tinença i/o consum de substàncies estupefaents. 
4.- Incompliment d’horaris. 
5.- Desperfectes, fruit de comportaments incorrectes. 
6.- Faltar el respecte a qualsevol persona. 
7.- Incompliment de qualsevol instrucció donada pels responsables de la sortida. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

BUTLLETA D’ACCEPTACIÓ DE LES NORMES DE LA SORTIDA D’ACAMPADA 
 
En/Na. .............................................. pare/mare de l’alumne/a ................................... accepto 
la normativa de funcionament que estableix per a la sortida d’acampada preparada per als 
alumnes de 3r d’ESO durant 2 dies a una zona propera al Santuari de Puiggraciós que es  
realitzarà els dies 28 i 29 d’abril de 2021 amb l’Escola Sant Lluís Gonçaga de La Garriga. 
 
 
Si el teu fill / la teva filla és fix/a al servei de menjadors, especifiqueu si voleu que 
l’escola li proporcioni el dinar del primer dia:   SI        NO   
 
 
 
 

.................................. Signatura del pare/mare 
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