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Programa 

DISSABTE 17 DE MAIG 

8:30 h  Bon dia!               

9:30 h  Esmorzar  

10:30 h Sigues llum 

11:00 h Tallers en marxa 

12:00 h Hora dels adéus 

 
 
 
 

En / Na 

______________________________ 

amb DNI ________________  

AUTORITZO al meu fill / a la meva 

filla 

_____________________________ 

a participar en la XIX TROBADA D’ESO 

que es durà a terme a l’escola de 

Sants, (Barcelona) el dia 16 de  febrer  

En / Na 

______________________________ 

amb DNI ________________  

AUTORITZO al meu fill / a la meva 

filla 

_____________________________ 

a participar en la XIX TROBADA D’ESO 

que es durà a terme a l’escola de 

Sants, (Barcelona) el dia 16 de  febrer  

En / Na 

______________________________ 

amb DNI ________________  

AUTORITZO al meu fill / a la meva 

filla 

_____________________________ 

a participar en la XIX TROBADA D’ESO 

que es durà a terme a l’escola de 

Sants, (Barcelona) el dia 16 de  febrer  

En / Na 

______________________________ 

amb DNI ________________  

AUTORITZO al meu fill / a la meva 

filla 

_____________________________ 

a participar en la XIX TROBADA D’ESO 

que es durà a terme a l’escola de 

Sants, (Barcelona) el dia 16 de  febrer  

En / Na 

______________________________ 

amb DNI ________________  

AUTORITZO al meu fill / a la meva 

filla 

_____________________________ 

a participar en la XIX TROBADA D’ESO 

que es durà a terme a l’escola de 

Sants, (Barcelona) el dia 16 de  febrer  

En / Na ______________________________ amb DNI ________________  

AUTORITZO el meu fill /  la meva filla _____________________________ 

a participar en la XIX TROBADA JOVE que es durà a terme a Pallejà, (Barcelona) els dies 16 i 

17 de  maig  de 2014. 

        Signatura dels pares 

  

 

Inscripció, esmorzar, 
viatge: 15, 10 € 

 Heu de dur aquesta autorització 
signada i el pagament, abans del 
dia 9 de maig. 

DIVENDRES 16 DE 
MAIG 

19:00 h  Arribada a 
Pallejà 

             
Benvinguda  

20:00 h Ens coneixem 
21:00 h Sopar  
22:00 h #Tu ets la llum 
23:00 h Estem de festa!  
 
 
 
 


