
 

ACTIVITATS PASQUA’21 GE XALOC 
 
 

DADES IMPORTANTS! 

 
Lloc: Sabadell.  

DIES: 27, 28, 29 i 30 de Març. 
 

ENTRADES: A les 09:00h al pati de l’Escola 

Miquel Marti Pol. 
 

SORTIDES: A les 18:00h al pati de l’Escola 

Miquel Marti Pol.  
 

PREU: 
 

Activitat Gratuïta.  

 

 

PER A MÉS INFORMACIÓ NO DUBTEU EN 

PREGUNTAR-HO PER CORREU 

gexaloc@gmail.com O A TRAVÉS DE 

WHATSAPP!. 

Farem jocs i 
excursions, 

ballarem, 
reflexionarem...I ens 

ho passarem d’allò 

més bé! 

Benvolguts/des escoltes! 

 
Ja comenceu a escoltar el so dels insectes? A olorar 

les flors? Això vol dir que la pasqua ja és aquí! 
 

Setmana Santa està a la “vuelta de la esquina” i, 
com no podia ser de cap altra manera, des de el 
G.E.Xaloc estem preparats/des per gaudir amb 

els/les escoltes i els/les monitors/es.  
 

Com ja sabeu, aquest any quedar-se a la nostra 
ciutat està de moda, així que els monitors/es hem 
preparat diferents activitats durant els dies 27, 28, 

29 i 30 de Març de les 09h a les 18h, per poder 
estar tots junts i passar-ho genial! 

mailto:gexaloc@gmail.com


CAL PORTAR: 
• Camisa i Fulard (qui en tingui). 

• Targeta Sanitària. 

• Kit Covid-19 (Ampolleta de gel hidroalcohòlic, 
Mascaretes de recanvi i ampolla d’aigua plena). 

• Esmorzar i dinar de cada dia.  

• Roba i Calçat còmode per caminar (Dilluns 29 anirem d’excursió).  

• Moltes ganes de passar-ho bé!. 

 

NO CAL PORTAR: 

• Aparells electrònics. 

• Diners. 

Jo,  amb DNI  Pare/mare/tutor de 

l’escolta de la branca de       autoritzo al meu 
fill/a a participar a les activitats de Pasqua que organitza el Grup Escolta Xaloc els dies 27,28,29 i 

30 de Març de 2021, a Sabadell. 

 

Firma: 

A l’hora de realitzar les activitats de pasqua, 

tant les instal·lacions com les activitats que 

farem, estaran guiades pel protocol Covid-19, 
que s'utilitza per activitats de lleure.  

 
Tot i això, si teniu algun dubte, pregunteu a 

monitors i monitores o contacteu pel Mail del 

cau gexaloc@gmail.com 
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DIES D’ASSISTÈNCIA:  
 
Per a poder planificar els assistents a les activitats, marca amb una “X” quins dies vindrà l’escolta. 
 
DIA/FRANJA HORÀRIA DISSABTE 27 DIUMENGE 28 DILLUNS 29 DIMARTS 30 

MATÍ     
TARDA     

 
VINC TOTS ELS DIES  

 


	untitled1: 
	untitled2: 
	untitled3: 
	untitled4: 
	untitled5: 
	untitled7: 
	untitled8: 
	untitled9: 
	untitled10: 
	untitled11: 
	untitled12: 
	untitled13: 
	untitled14: 
	untitled15: 


