
 

La 16a ACAMPADA del PILARÍN ! 
Benvolgudes famílies, 
Si voleu que els vostres fills passin una tarda-nit plena de diversió, sota els 
estels, amb els seus companys, us proposem una NIT A L’ESCOLA.  

 

Inici: divendres 9 de juny a les 18h entrada pel c/ Sant Ramón. 
  Recepció de nens i nenes i “plantada de tendes” pels pares. 
  Els nens i nenes soparan tard, per això recomanem un bon berenar. 
Final: dissabte 10 de juny a les 8:00h recollida de nens i nenes.  

    Sempre que hi hagi adults suficients per garantir la seguretat dels nens i nenes. 
En cas contrari, el final seria per grups, a partir de les 23:00h del dia 9 
començant per  P3 i finalitzant amb 6è. 

 

És imprescindible portar sac de dormir, estoreta, llanterna, pijama, 
sabatilles i bossa de plàstic. Tot marcat amb el nom. 
Els nens i nenes haurien d'anar vestits amb samarretes de colors segons curs: 

P3 Groc 
P4 Beix (marró clar) 
P5 Verd 
1r Vermell 
2n Morat/Lila 

3r Taronja 
4t Xocolata (marró fosc) 
5e Gris 
6e Blau elèctric  

És indispensable que hi hagi 6 tendes de campanya per classe. Les 
classes que no compleixin amb aquest mínim, no podem garantir que els 
nens puguin dormir amb els seus companys.  
 
Preu: socis de l’AMPA 10 €, no socis 15 € (inclou sopar, piscolabis, animació...). 
Per inscriure als nens s’ha de fer l’ingrés al compte corrent del BBVA i dipositar el 
justificant de pagament juntament amb el full d’inscripció abans del 2 de juny a les 
bústies de l’AMPA. 
      Titular: AMPA Escola Pilarín Bayés 

       IBAN:  ES18 0182-8200-0502-0003-9532 
 
Al fer el pagament indiqueu a observacions les dades següents: Inicial de nom, cognom,  
curs i classe (exemple: A.SANCHEZ.P4B ) 
 

Per motius de seguretat el número màxim d’infants serà d’uns 300 nens i nenes, amb 
prioritat pels infants amb familiars adults col·laboradors/voluntaris i els que portin tenda 
de campanya. 
Reunió informativa per resoldre els vostres dubtes: 

 Dimecres, 17 de maig al menjador de l’escola a les 16:45h. 
Hi haurà servei de canguratge gratuït pels socis de l’AMPA (1€ pels no socis)  

(Més informació darrera)  



 

 
Es necessiten els adults suficients per garantir la seguretat dels infants, per això 

necessitem més PARES, MARES, TIETS, AVIES... responsables i divertits per 
col·laborar fent tasques de monitors/res encarregats d’acompanyar i controlar els 
alumnes, cuiners,... (més informació al web de l’AMPA) i als correus electrònics de l’AMPA. 
 
Els adults col·laboradors cal que deixeu la butlleta d’inscripció emplenada amb les vostres 
dades a les bústies de l’AMPA o enviar-les escanejades a acampada.pilarin@gmail.com. 
Podeu aconseguir la butlleta d’inscripció en consergeria, en la web de l’AMPA o a l’email. 
 
Us convoquem a tots els adults col·laboradors (els ja apuntats i els que s’apuntin de 

nou) a la reunió informativa per resoldre dubtes, explicar i 
organitzar les tasques dels adults que es farà: 
 

El dijous, 1 de juny al menjador de l’escola a les 16:45 
Hi haurà servei de canguratge. 

 

Recordeu que actualment s'estan duent a terme tallers per preparar part dels decorats 
de dilluns a divendres de 15:00h a 16:30h al prefabricat de l'escola. 
 

Per altra banda per assegurar LA CONTINUÏTAT de l’ACAMPADA es necessari 
que NOUS PARES I MARES s’apuntin a la comissió organitzadora, en cas contrari els nens 
i nenes que actualment estan en cicle inicial o infantil del Pilarín no podran gaudir d’un 
esdeveniment tant important. Els que estigueu interessats, ens ho podreu dir el dia de la 
reunió, adreçant-vos als membres de l’AMPA o a través del correu electrònic: 
acampada.pilarin@gmail.com  
 
A continuació us adjuntem la corresponent autorització per a que els nens i nenes puguin 
gaudir de l’acampada.  
Per tal de garantir la seguretat dels infants amb problemes d’al·lèrgens o amb necessitats 
específiques caldrà que vagin acompanyats d’un vetllador durant les activitats. 
 

Més informació preguntant a la comissió de l’acampada, en consergeria, en la web de 
l’AMPA o a l’email: 

acampada.pilarin@gmail.com 
 

La diversió està garantida!!!  
 
 
 
Us hi esperem a tots, quina nit ens espera!!!!!!!!  
La Junta de l´AMPA i Organització de l’Acampada  



 

INSCRIPCIÓ ALUMNES PILARÍN 
 
En/Na........................................................................................amb DNI.........................  
Com a mare/pare o tutor de l’alumne/a......................................................................  
(curs..........), l’autoritzo a participar a la 16a acampada organitzada per l’AMPA, que 
es farà a l’escola Pilarín Bayés i pel barri de Les Fonts, des del divendres dia 9 de 
juny a partir de les 18h i fins a l’hora que indiqui l’organització.  
 
En cas que un nen o nena no es porti correctament o hi hagi alguna cosa imprevista, 
es trucarà als pares perquè el vinguin a recollir per la qual cosa es imprescindible 
deixar com a mínim un telèfon de contacte 
  Telfs.: ................................................................ 
 
 
SI   NO   Autoritzo que la imatge del meu fill o filla pugui aparèixer 
en fotografies i vídeos corresponents a les activitats de l’acampada i publicades en 
pàgines web i altres mitjans de comunicació de l’àmbit de l’AMPA o l’escola. 
 
 

Per tal de garantir la seguretat dels infants amb problemes d’al·lèrgens o 
intoleràncies alimentaries o amb necessitats específiques caldrà que vagin 
acompanyats d’un/a vetllador/a durant les activitats autoritzat i sota la 
responsabilitat del pare/de la mare/ o tutor/a legal signant.. 
 
Al·lèrgies o intoleràncies alimentaries 
 o necessitats especifiques nen/a:....           :.... SI   NO   
 
Si us cal informar d’alguna altra cosa de l’infant anoteu-lo al darrera del full 
 
Nom/s familiar o adult inscrit per col·laborar en l’acampada: 
....................................................................................................................................... 
 
 
Portes tenda? SI                    NO               Places         

 
 
 
 
 
 

                                            Signatura  
Recordatori: NO s’admetran inscripcions sense la còpia del comprovant de pagament 
grapat a aquest full ni passat el 2 de juny. 


