
 
 

 

 

Sortirem: dissabte 5/11/2022 a 
les 07:00h de La Salle Premià 

Tornarem: diumenge 6/11/2022 a les 

19:00h al mateix lloc 
 

Hi anirem amb vehicle privat conduit 
pels seus monitors. En aquest cas, 
furgoneta de La Salle. 

L’aportació és de 35€ i es cobrarà via 
domiciliació. Extra assegurança mèdica a 

Andorra 5€ (si no es disposa de mútua 
amb cobertura a l’estranger). 

Farem alguna activitat on caldrà 
desplaçar-se sol a peu pel carrer. 

Segurament doni temps a deixar una 
estona de temps lliure a Andorra, és 
un secret. 

 

 

 

Una motxilla amb: 

✓ Roba d’abric i calçat còmode 

✓ Estris d’higiene personal i roba de recanvi 

✓ Tovallola i xancletes 

✓ Sac i màrfega 

✓ Lot 

✓ Carmanyola, got i coberts 

✓ Motxilla petita amb: capelina, esmorzar i  

dinar del primer dia, roba d’abric, cantimplora  

 

Documentació: 

✓ DNI 

✓ Declaració de permís de viatge a l’estranger per a 
menors (Mossos d’Esquadra) +info 

✓ Mútua amb cobertura a l’estranger / Si no 
assegurança mèdica Andorra: 5€  (la Targeta  

Sanitària Europea no cobreix a Andorra) 

✓ Targeta Sanitària CATSALUT 

✓ Cal haver fet la inscripció del curs per poder venir

    Per a qualsevol dubte podeu escriure a latraca@lasalle.cat www.latracalsp.com 

 

SORTIDA DE TNTs 

5 i 6 de Novembre 

Us proposem una sortida de TNTs per aquest primer trimestre. 
Anirem a La Seu d’Urgell i Andorra. Dormirem a La Salle La Seu d’Urgell, farem 

alguna excursió i visitarem alguns espais. 
 

Horari 

Jo   amb DNI    

pare/mare/tutor de  de la unitat de _TNTs_,autoritzo 

al meu fill/a a participar a l’excursió que organitza l’Agrupament La Traca, de La Salle Premià, i vinculat a Joves La 

Salle Catalunya a La Seu d’Urgell-Andorra el proper dissabte i diumenge 5 i 6 de Novembre del 2022  i a desplaçar-

se amb vehicle privat conduit pels seus monitors. També l’autoritzo a anar sol/a durant la sortida. 

L’autoritzo a marxar sol un cop acabi la sortida    SÍ / NO 

Necessito assegurança mèdica extra    SÍ / NO 

Signatura del pare/mare/tutor 

Data :  de  de l’any 2022 
 

QUÈ CAL  

Com hi anem? 

Altres informacions 

https://mossos.gencat.cat/ca/detalls/Tramit/7864_-_Declaracio-de-permis-de-viatge-a-lestranger-per-a-menors?moda=1
mailto:latraca@lasalle.cat
http://www.latracalsp.com/

