INSCRIPCIÓ LA CLAU 2020

Una pirata arriba a la ciutat de Premià on hi ha un campament pirata. Ella,
il·lusionada, es vol convertir en una pirata més, però la resta de pirates no la
deixen perquè és una noia... Aquesta pirata lluitarà contra els estereotips de
gènere per aconseguir ser realment una pirata, o... potser no... VINE a LA
CLAU 2020! T’esperem a Premià de Mar el 15 i 16 de Febrer, no hi pots faltar!!

LA CLAU és una trobada preparada i protagonitzada pels Grups Juvenils de La Salle Catalunya,
organitzada per Joves La Salle i els propis grups. El seu objectiu és reunir infants, joves i monitors per
compartir, descobrir, intercanviar, aprendre i, sobretot, gaudir d’un cap de setmana tots junts.
La vida és plena de claus i la majoria serveixen per obrir alguna cosa. En aquesta ocasió, LA CLAU 2020
pretén compartir els valors de Joves La Salle, conèixer i obrir-se a noves amistats i sobretot obrir una
porta per trobar-nos, conèixer-nos i passar-nos-ho d’allò més bé! I per fer-ho, necessitem que hi siguis!

Ens trobarem a PREMIÀ DE MAR, al col·legi de La Salle (el cap de setmana del 15 i 16 de febrer de 2020.
Ens dividirem per grups d’edat anomenat “CLAUS”, amb els qui realitzarem des de jocs i descobertes,
tallers, gimcanes i una celebració conjunta. Tot, a l’escola o per l’entorn.

SORTIDA DE DIA/DISSABTE: motxilla petita: esmorzar, dinar i berenar
SORTIDA CAP DE SETMANA:
o ESMORZAR, DINAR I SOPAR del dissabte (Us recomanem entrepans al matí i migdia i carmanyola a la nit) i
ENTREPÀ del diumenge
o MOTXILLA PETITA: àpats, cantimplora, jaqueta, un got (pel sopar)
o MOTXILLA GRAN: sac de dormir, màrfega i pijama, roba de recanvi, roba d’abric, calçat còmode per caminar,
lot, estris d’higiene personal, un got per sopar. T SANITÀRIA
o Roba que es pugui embrutar pel diumenge.

INFORMACIÓ PELS GRUPS DE L’’ESPLAI EL DROP:
PETITS-PETITS (clau taronja): Sortida de dia. Dissabte de 9 del matí a 7 de la tarda.
PETITS-GRANS (clau groga): Sortida de dia o de cap de setmana, a escollir.
MITJANS-PETITS (clau blava): Sortida de cap de setmana. Dissabte 9 del mati a diumenge 14:00h
MITJANS-GRANS (clau vermella): Sortida cap de setmana. Dissabte 9 del matí a diumenge 14:00h
Preu de l’excursió: 16 euros. Ens desplaçarem en transport públic: METRO i RENFE.
Últim dia d’inscripció: dissabte 1 de febrer
Cal portar autorització i comprovant bancari a la secretaria de l’esplai

