
 
XVIII Caminada Granollers Montserrat

 
Després d'alguns cursos sense caminada a Montserrat, enguany recuperem aq
tradició de la nostra escola i l'oferim als alumnes de secundària i batxillerat i als seus 
familiars. 
Si us agrada la muntanya, caminar, la natura i fer
i el dissabte 21 d'abril us esperem a la caminada a Montser
Es tracta d'una proposta oberta a tots els alumnes de l'escola, els exalumnes i tot aquell 
que tingui ganes de caminar i passar una bona estona. Les opcions per arribar són 
diverses. En primer lloc, els més entrenats i atrevits sortireu el dia 20 a le
grup s'hi afegirà al voltant de les 20.00 a Castellar del Vallès i finalment hi ha la possibilitat 
de fer la pujada des de Monistrol el dia 21 (això sí, caldrà aixecar
autocar recollirà a aquesta gent a les 7 del m
primària). 
Us recordem que per participar des de Granollers o Castellar del Vallès cal ser de 2n cicle 
d'ESO o batxillerat, mentre que els alumnes de 1r cicle d'ESO teniu l'opció de Monistrol.
L'horari previst és que els participants de qualsevol de les 3 opcions us trobeu a Monistrol
al voltant de les 8.30 del matí i tots plegats pugeu fins a Montserrat. Un cop arribats al 
monestir hi ha organitzada la visita a la Moreneta, un bon esmorzar de pa amb tomàquet i 
embotits i una dinàmica muntada per la gent del Mou
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 euros, les places estan limitades a 110 i s'hauran de 
realitzar a la recepció de l'escola 
avituallaments, samarreta commemorativa, transport i un petit
Si hi esteu interessats, poseu
mediatecaris@epiagranollers.cat
 

Esperem que la proposta us engresqui i que sigueu molts a
 

Comissió caminada Granollers Montserrat

 
Els interessats/ades lliureu aquesta butlleta, juntament amb l'import de la 

inscripció, a la recepció de l'
� 
 
En/Na _________________________________________________amb DNI núm.__________________________
 

de ___________ anys d'edat i del curs i classe  ________________
 
sol·licita la participació a (marcar amb una x): 
     
     
 

   DATA LÍMIT INSCRIPCIÓ: divendres 30 de març de 2012, a les 18.30h.
Signat:    

 
 
 

XVIII Caminada Granollers Montserrat
   20 i 21 d'abril de 2012 

Després d'alguns cursos sense caminada a Montserrat, enguany recuperem aq
tradició de la nostra escola i l'oferim als alumnes de secundària i batxillerat i als seus 

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

Es tracta d'una proposta oberta a tots els alumnes de l'escola, els exalumnes i tot aquell 
que tingui ganes de caminar i passar una bona estona. Les opcions per arribar són 
diverses. En primer lloc, els més entrenats i atrevits sortireu el dia 20 a le
grup s'hi afegirà al voltant de les 20.00 a Castellar del Vallès i finalment hi ha la possibilitat 
de fer la pujada des de Monistrol el dia 21 (això sí, caldrà aixecar-se ben aviat, ja que un 
autocar recollirà a aquesta gent a les 7 del matí de dissabte, davant de l'edifici de 

Us recordem que per participar des de Granollers o Castellar del Vallès cal ser de 2n cicle 
d'ESO o batxillerat, mentre que els alumnes de 1r cicle d'ESO teniu l'opció de Monistrol.

els participants de qualsevol de les 3 opcions us trobeu a Monistrol
al voltant de les 8.30 del matí i tots plegats pugeu fins a Montserrat. Un cop arribats al 
monestir hi ha organitzada la visita a la Moreneta, un bon esmorzar de pa amb tomàquet i 

its 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 

tar 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. Inclou assegurança, 
avituallaments, samarreta commemorativa, transport i un petit lot de productes de regal.
Si hi esteu interessats, poseu-vos en contacte amb l'escola a través de l'adreça 
mediatecaris@epiagranollers.cat 

Esperem que la proposta us engresqui i que sigueu molts a 

Comissió caminada Granollers Montserrat 
 mediatecaris@epiagranollers.cat 

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.__________________________

de ___________ anys d'edat i del curs i classe  ________________ 

sol·licita la participació a (marcar amb una x):  Caminada des de Granollers
  Caminada des de Castellar del Vallès
  Minicaminada des de Monistrol

DATA LÍMIT INSCRIPCIÓ: divendres 30 de març de 2012, a les 18.30h.

 

XVIII Caminada Granollers Montserrat 

Després d'alguns cursos sense caminada a Montserrat, enguany recuperem aquesta 
tradició de la nostra escola i l'oferim als alumnes de secundària i batxillerat i als seus 

ho en bona companyia, el divendres 20 

Es tracta d'una proposta oberta a tots els alumnes de l'escola, els exalumnes i tot aquell 
que tingui ganes de caminar i passar una bona estona. Les opcions per arribar són 
diverses. En primer lloc, els més entrenats i atrevits sortireu el dia 20 a les 15.00, el segon 
grup s'hi afegirà al voltant de les 20.00 a Castellar del Vallès i finalment hi ha la possibilitat 

se ben aviat, ja que un 
atí de dissabte, davant de l'edifici de 

Us recordem que per participar des de Granollers o Castellar del Vallès cal ser de 2n cicle 
d'ESO o batxillerat, mentre que els alumnes de 1r cicle d'ESO teniu l'opció de Monistrol. 

els participants de qualsevol de les 3 opcions us trobeu a Monistrol 
al voltant de les 8.30 del matí i tots plegats pugeu fins a Montserrat. Un cop arribats al 
monestir hi ha organitzada la visita a la Moreneta, un bon esmorzar de pa amb tomàquet i 

te. Es tornarà al voltant de les 12 i 

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

és de 10 euros, les places estan limitades a 110 i s'hauran de 
. Inclou assegurança, 

lot de productes de regal. 
vos en contacte amb l'escola a través de l'adreça 

 participar-hi! 

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

En/Na _________________________________________________amb DNI núm.__________________________ 

da des de Granollers 
Caminada des de Castellar del Vallès 
Minicaminada des de Monistrol 

DATA LÍMIT INSCRIPCIÓ: divendres 30 de març de 2012, a les 18.30h. 


