
                               La Garriga, 28 de maig de 2021 
 

 
 
Benvolgudes famílies, 
 
El proper dijous dia 10 de juny de 2021, els nens i nenes de  3r de Primària anirem d’excursió a 
Montserrat. 
 
Volem conèixer aquest indret i reflexionar sobre la importància cultural i religiosa que té per a tots 
nosaltres.  
Viurem l’experiència de pujar amb el cremallera.  
Una vegada hàgim esmorzat, anirem a l’Espai Audiovisual on veurem com viuen els  monjos de 
Montserrat. 
Després participarem en l’activitat “Heu sentit parlar un quadre?” al Museu de Montserrat. Veurem 
que cada pintura té una història que, observant amb atenció, podem desxifrar. Només cal fixar-se 
que diuen els colors, les seves formes, les seves pinzellades…  
També gaudirem del cant del Virolai i la Salve a la Basílica.  
Tot seguit, dinarem a la plaça del Monestir i tornarem a la Garriga. 
 
 Horari:  
 Sortida a les 8:30 h del matí des d’escola. És important que ho tingueu molt present! 
 Arribada a les 17:00 h tarda, aproximadament, al carrer Guifré. Els nens i nenes que tinguin 
extraescolars o permanències tornaran amb les mestres cap a l’escola. 
 
 Cal portar: esmorzar, dinar, beguda i gorra. Qui ho consideri necessari, que porti crema solar 
posada des de casa. 
 
El preu de la sortida és de  31,72 euros i el rebut es passarà pel banc. El preu inclou l’anada/tornada 
en bus, la pujada/baixada amb el cremallera i l’entrada i visita comentada al recinte. 
 
 Atentament, 
 
        
                                                        Felip de Dalmases i Thió. 
       Director. 
✂ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
              BUTLLETA D’AUTORITZACIÓ -  SORTIDA A MONTSERRAT                  
                
                      
En / Na. .....................................................................(pare/mare de l’alumne/a), autoritzo al meu 
fill/a.................................................................. (nom de l’alumne/a) per tal que assisteixi a la sortida 
del proper dijous dia 10 de juny de 2021 a Montserrat amb l’Escola Sant Lluís Gonçaga de La Garriga. 
 
 
Si el/la teu/va fill/a és fixe/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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