
16a ACAMPADA del Pilarín 

9 al 10 de juny de 2017 

 

MARES, PARES, TIETS, TIETES, IAIES, IAIOS,... 
 

Necessitem la vostra participació per fer possible que els nostres nens i nenes puguin 

tenir una tarda-nit plena d’il·lusió  dins de l’Escola Pilarín Bayés que es transformarà en 

una gran zona d’acampada plena de sorpreses.  
 

Les famílies del Pilarín, ex-alumnes, personal docent i no docent, l'associació “Els Fontins” 

i l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès fem possible l'Acampada del Pilarín. Ja estem 

fent TALLERS TOTES LES TARDES DE 15:00 A 16:30 h al prefabricat de l'escola.  
 

Sense la COL.LABORACIÓ I IMPLICACIÓ D’UNS 130 PARES, MARES I FAMILIARS 

responsables que es quedin tota o part de la nit fent diferents tasques (monitors/res 

encarregats d’acompanyar i controlar els alumnes, muntadors de decorats, cuiners,...) no 

es podrà fer la ACAMPADA 2017. Com us explicarem a la reunió informativa del:  
 

Dimecres, 26 d’abril a les 16:45 al menjador de l’escola. 
Hi haurà servei de canguratge gratuït pels socis de l’AMPA (1€ pels no socis). 

Els adults col·laboradors cal que deixeu la butlleta d’inscripció emplenada amb les vostres 

dades a les bústies de l’AMPA, enviar-les escanejades a acampada.pilarin@gmail.com 

preferiblement abans del 12 de maig o lliurar-les durant la reunió informativa. 

Comissió Acampada  

Per més informació us podeu adreçar a: acampada.pilarin@gmail.com 
 

INSCRIPCIÓ ADULTS COL.LABORADORS  

Les mares, els pares i els adults responsables i divertits amb infants al Pilarín que vulgueu 

col·laborar a l’acampada quedant-vos a passar la nit amb nosaltres poseu el vostre nom 

complert i un telèfon on us puguem localitzar. 
 

Les places dels adults seran establertes i limitades per disponibilitat d’horari  

Nom complert .........................................................................................................................  

Nom de l’alumne/a i parentiu (mare,pare...)..................................................................................  

Curs....................................Telèfon..........................................................................................  

Preferiria, si és possible, tasques  de: .......................................................................... 

Horari disponible...   Tota la nit                   17h a  02h                  06h-10h                                                                                     

     Altres horaris / observacions.....................................................................................................  

Em comprometo a avisar amb antelació si no puc venir el dia senyalat, a no marxar abans 

de l’horari marcat, a realitzar amb responsabilitat les feines assignades per la 

organització i a avisar en cas d’haver de deixar el lloc assignat durant l’acampada. 

Signatura  

 


