
 

 

 
 

   

 

LA CLAU 2023 

LA CLAU és una trobada preparada i protagonitzada pels Grups Juvenils de La Salle Catalunya. El seu objectiu és reunir 

infants, joves i monitors per compartir, descobrir, intercanviar, aprendre i, sobretot, gaudir d’un cap de setmana tots junts. 

Ens trobarem a La Salle St. CELONI el cap de setmana del 25 i 26 DE FEBRER DE 2023.  

Ens trobarem a la parada de busos de l’escola La Salle Premià (Gran Via – Pla de la Flama del Canigó) a les 8:45h del dissabte 

25 i tornarem el diumenge 26 abans de dinar a les 14:00h. 

PREU: 17 €. Data límit d’inscripció: 15 de febrer. El cobrament es farà per domiciliació bancària excepte als participants no 

inscrits a La Traca que hauran de realitzar el pagament al següent compte bancari (indicar el nom del/la participant al 

concepte i adjuntar justificant a la present autorització):  

ES85 0081 0077 8500 0200 1308 Banc Sabadell 

 

Ens dividirem per grups d’edat anomenat “CLAUS”, amb els qui realitzarem des de jocs i descobertes, tallers, gimcanes i una 

celebració conjunta. Tot, a l’escola o per l’entorn.  

  

AUTORITZACIÓ 
Jo ________________________________________ amb DNI____________________ Pare/mare/tutor/a de 

____________________________________________________, autoritzo a que el meu fill/filla participi a la TROBADA 

DE LA CLAU, organitzada per La Salle Catalunya i que se celebrarà a St. Celoni i voltants els dies 25 i 26 de febrer de 

2023. 

Data de naixement del menor:_________________________ Curs actual:_________ 

Al·lèrgies/intoleràncies:__________________________________________________ 

Adreça:______________________________________________________________ 

Telèfons de contacte:___________________________________________________ 

Observacions (per exemple medicació i/o altres temes de salut rellevants): 

____________________________________________________________________________________ 

Nota: si el/la participant ha de prendre medicació durant la trobada, cal portar la recepta mèdica i el medicament amb el nom 

escrit a la caixa. 

A Premià de Mar, a ________ de febrer de 2023. 

Signatura del pare/mare/tutor/tutora 

CAL PORTAR: 

- ESMORZAR, DINAR I SOPAR del dissabte 

- MOTXILLA PETITA: àpats, capelina o impermeable, 

cantimplora, jaqueta i TARGETA SANITÀRIA. 

- MOTXILLA GRAN: sac de dormir, màrfega. pijama, 

roba de recanvi, roba d’abric, calçat còmode, lot, estris 

d’higiene personal i un got per sopar. 


