
 

 

 

 

 

Democràcia, 20  -  25007  LLEIDA 

Tel.: 973 235 140  -  Fax: 973 237 646 

E-mail: col-sagradafamilia-lleida@xtec.cat 
 

       Lleida, octubre de 2014 

 

 

 

Estimat/da alumne, 

 

Ara que ja fa uns dies que has començat el curs i que per tant has tingut temps per organitzar-te 

l’agenda amb els horaris de classes, d’activitats extraescolars i d’activitats de lleure, t’escrivim per 

fer-te una proposta... 

 

Com bé et vam explicar ja fa uns dies, des del col·legi proposem als alumnes de 5è d’Educació 

Primària, formar part del grup AMJ. Els AMJ compartim estones molt bones i pensem que també 

molt enriquidores. Treballarem, jugarem, farem pregària, parlarem, anirem d’excursió i ens farem 

grans.... 

 

Per tant, si tens ganes i il·lusió per compartir amb els AMJ qui ets i com ets, si tens ganes de 

continuar aprenent dels altres i amb els altres, si tens ganes de fer camí amb... nosaltres  ET 

PROPOSEM TROBAR-NOS els DIJOUS de 14 a 15 hores. 
 

Cal que ho comentis als pares (millor que els hi ensenyis aquesta carta) i que els hi demanis el seu 

permís. A més, caldrà que retornis la butlleta d’inscripció signada per ells a la recepció del col·legi 

abans del 30 d’octubre. 

 

Fins aquí la nostra proposta... ara et toca a tu passar a l’acció!!!!  
 

Sàpigues que comptem amb tu, amb les teves aportacions, la teva vitalitat i la teva il·lusió per tirar 

endavant el Moviment Janer d’aquest any. 

 

Una abraçada ben forta,                                                         Les monitores del Moviment Janer 

 

 

P.D. Per tal de col·laborar amb les despeses de material, demanem a les famílies una quota anual 
de 5 €, que es podrà entregar juntament amb la butlleta d’autorització, a la recepció del col·legi fins 
al proper 30 d’octubre. 
 

 
BUTLLETA D’AUTORITZACIÓ 

 
En/Na ________________________________________ , pare/mare de l’alumne_____________ 

_____________________________________________ de ________ curs, autoritzo el meu fill/a 

per assistir a les reunions del Moviment Janer a partir del proper mes de novembre de 2014. 

 

Lleida, ____ de octubre de 2014 Signatura pare/mare/tutor 


