
 
 
 
 
 
 
 
 

     XVIII Caminada Granollers 
   I Minicaminada Monistrol 
                  
 
Després d'alguns cursos sense caminada a Montserrat, enguany recuperem 
aquesta tradició de la nostra escola i l'obrim també als alumnes de pr
seus familiars. 
Si us agrada la muntanya, caminar, la natura i fer
dissabte 21 d'abril us esperem a la minicaminada a Montserrat.
Tots els alumnes de primària que vulgueu participar
almenys d'un adult i, això sí, llevar
dissabte sortirà un autocar de davant del vostre edifici i us portarà fins a Monistrol. 
Allà, al voltant de les 8.30 del matí, us afegireu als alumnes més grans de l'escola 
que hauran sortit de Granollers la tarda del dia abans i plegats pujareu a peu fins a 
Montserrat. Un cop arribats al monestir hi ha prevista la visita a la Moreneta, un 
bon esmorzar amb pa amb tomàquet, embotits i una dinàmica muntada per la gent 
del Mou-te. Es tornarà al voltant de les 12 i cap a la una del migdia s'arribarà a 
Granollers. 
Per cert, si algun familiar s'atreveix a participar des de Granollers o Castellar del 
Vallès també pot fer-ho, però cal estar en bona forma!
El preu de la inscripció és de 10 e
de realitzar a la recepció de l'escola 
assegurança, avituallaments, samarreta commemorativa, transport i un petit lot de 
productes de regal. 
 

Esperem que la proposta 
 

Comissió caminada Granollers Montserrat
 mediatecaris@epiagranollers.cat

Els interessats/ades lliureu aquesta butlleta, juntament amb l'import de 
inscripció, a la recepció de l'escola abans del 30 de març.  

� 
 
En/Na ____________________________________________ amb DNI núm._______________________
 
i  l’alumne/a __________________________________________ del curs i classe  ________________
 
sol·liciten la participació a la Minicaminada que se celebrarà el proper dissabte 21 d'abril 

de 2012 de Monistrol a Montserrat.
Sortida amb autocar a les 7.00h. davant de l'Escola Pia de l'avinguda Sant Esteve.
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               21-04-2012 

Després d'alguns cursos sense caminada a Montserrat, enguany recuperem 
aquesta tradició de la nostra escola i l'obrim també als alumnes de pr

Si us agrada la muntanya, caminar, la natura i fer-ho en bona companyia, el 
us esperem a la minicaminada a Montserrat. 

Tots els alumnes de primària que vulgueu participar-hi heu d'anar acompanyats 
un adult i, això sí, llevar-vos ben d'hora, ja que a les 7 del matí d'aquell 

dissabte sortirà un autocar de davant del vostre edifici i us portarà fins a Monistrol. 
Allà, al voltant de les 8.30 del matí, us afegireu als alumnes més grans de l'escola 

uran sortit de Granollers la tarda del dia abans i plegats pujareu a peu fins a 
Montserrat. Un cop arribats al monestir hi ha prevista la visita a la Moreneta, un 
bon esmorzar amb pa amb tomàquet, embotits i una dinàmica muntada per la gent 

tornarà al voltant de les 12 i cap a la una del migdia s'arribarà a 

Per cert, si algun familiar s'atreveix a participar des de Granollers o Castellar del 
ho, però cal estar en bona forma! 

és de 10 euros, les places estan limitades a 110 i s'hauran 
de realitzar a la recepció de l'escola abans del divendres 30 de març
assegurança, avituallaments, samarreta commemorativa, transport i un petit lot de 

Esperem que la proposta us engresqui i que sigueu molts a participar

Comissió caminada Granollers Montserrat 
mediatecaris@epiagranollers.cat 

 
 
 
 

Els interessats/ades lliureu aquesta butlleta, juntament amb l'import de 
inscripció, a la recepció de l'escola abans del 30 de març.  

En/Na ____________________________________________ amb DNI núm._______________________

i  l’alumne/a __________________________________________ del curs i classe  ________________

ol·liciten la participació a la Minicaminada que se celebrarà el proper dissabte 21 d'abril 

de 2012 de Monistrol a Montserrat. 
Sortida amb autocar a les 7.00h. davant de l'Escola Pia de l'avinguda Sant Esteve.

   DATA LÍMIT INSCRIPCIÓ: divendres 30 de març, a les 18.30h.

Montserrat 
Montserrat 

Després d'alguns cursos sense caminada a Montserrat, enguany recuperem 
aquesta tradició de la nostra escola i l'obrim també als alumnes de primària i als 

ho en bona companyia, el 

hi heu d'anar acompanyats 
vos ben d'hora, ja que a les 7 del matí d'aquell 

dissabte sortirà un autocar de davant del vostre edifici i us portarà fins a Monistrol. 
Allà, al voltant de les 8.30 del matí, us afegireu als alumnes més grans de l'escola 

uran sortit de Granollers la tarda del dia abans i plegats pujareu a peu fins a 
Montserrat. Un cop arribats al monestir hi ha prevista la visita a la Moreneta, un 
bon esmorzar amb pa amb tomàquet, embotits i una dinàmica muntada per la gent 

tornarà al voltant de les 12 i cap a la una del migdia s'arribarà a 

Per cert, si algun familiar s'atreveix a participar des de Granollers o Castellar del 

uros, les places estan limitades a 110 i s'hauran 
abans del divendres 30 de març. Inclou 

assegurança, avituallaments, samarreta commemorativa, transport i un petit lot de 

us engresqui i que sigueu molts a participar-hi! 

Els interessats/ades lliureu aquesta butlleta, juntament amb l'import de la 
inscripció, a la recepció de l'escola abans del 30 de març.   

En/Na ____________________________________________ amb DNI núm._______________________ 

i  l’alumne/a __________________________________________ del curs i classe  ________________ 

ol·liciten la participació a la Minicaminada que se celebrarà el proper dissabte 21 d'abril 

Sortida amb autocar a les 7.00h. davant de l'Escola Pia de l'avinguda Sant Esteve. 

RIPCIÓ: divendres 30 de març, a les 18.30h. 


