
 
  
 

 
 

 
EXCURSIÓ CONJUNTA– PORTADA DEL PESSEBRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ens posem en contacte amb vosaltres per informar-vos de la propera excursió que realitzarem tots 

els grups de l’esplai a Les Avellanes, en motiu de la tradicional Portada del Pessebre! 
 

Sortirem el dissabte al matí a les 8.45 h des del Camp d’Esports amb un autocar que ens durà fins 
a la casa de colònies dels Quatre Vents, on ens allotjarem. Durant el dissabte aprofitarem per fer activitats 
seguint la línia del curs i per descobrir l’entorn.  

 
L’endemà, diumenge 18, les famílies esteu convocades a les 10.30 h a la mateixa casa de colònies 

(els Quatre Vents) per tal de sortir a fer una petita excursió per portar el Pessebre i acabar compartint una 
bona estona dinant totes plegades. Per la tarda, a les 16.30 h, ens acomiadarem i tornarem a les nostres 
cases.  

 
La idea és que les famílies heu de portar el vostre dinar del diumenge i també pels vostres fills/es. 

Així mateix, pel que fa a la tornada, us demanem que sigueu vosaltres qui retorneu els infants cap a Lleida 
amb el vostre vehicle particular. En cas que no us sigui possible venir, podeu posar-vos d’acord amb una 
altra família o bé contactar amb l’equip de monitors/es. 

 
Trobareu l’enllaç de la inscripció online al correu o accedint a www.esplaistignasi.org/secretaria, 

allí podreu omplir el formulari que us facilitem. Per confirmar que heu realitzat la inscripció correctament, 
rebreu un correu automàtic al vostre mail, on s’hi detallaran les dades que heu introduït. La data límit per 
inscriure’s és el dimarts 13 de desembre, també inclòs. 

 
Una forta abraçada, 
L’equip de monitores i monitors  

 

- Motxilla d’excursió    - Sac de dormir   - Mascareta  
- Esmorzar, dinar i berenar de dissabte  - Roba còmoda i d’abric  - Panyoleta!   
- Dinar de diumenge (a càrrec de les famílies)  - Sabates d’esport  
- Cantimplora     - Estris d’higiene personal  
 
 

Sortida del Camp d’Esports 
Dissabte – 8.45 h 

          Les Avellanes            17 i 18 de desembre  

Trobada amb les famílies a Les Avellanes 
Diumenge – 10.30 h  
Diumenge–?h 
 

             30€ 


