Circular

45/18-19

Gandia 18 de desembre de 2018

Benvolgudes famílies:
Com ja sabeu, els grups del Moviment Calassanç del Col·legi estan en funcionament des de principi
de curs. Al llarg de les setmanes anem vivint un procés de maduració en la fe, alhora que es van
creant llaços i formant grup. Aquestes trobades setmanals es complementen amb les activitats,
convivències i trobades durant l'any i l'estiu.
Per açò, tindrem diferents convivències intercol·legials amb els alumnes des de 5é de Primària
fins a 3r de Secundària. En aquestes trobades participarem juntament als nostres set col·legis de
la zona Est de la Província Betania, la qual cosa comporta una gran riquesa personal i grupal.
Volem insistir en la importància de gaudir experiències intenses que suposen un gran creixement
personal i grupal, i que permeten construir fraternitat entre tots.
Totes les convivències seran en la casa La Salle de Llíria i totes tindran el mateix preu: 65€.
Aproximadament, l’hora d’eixida seran divendres a les 17:30 i l’hora d’arribada serà diumenge a les
14:00. Aquestes hores es confirmaran la setmana anterior a cada convivència.
L’enllaç per a fer les inscripcions, en la pàgina de la Província, és:
https://www.escolapiosbetaniaonline.org/pastorales/3/12

Per tal d’inscriure’s (fer la reserva i el pagament) és necessari registrar-se en la pàgina.
Les dates per a les diferents convivències, i el termini per fer les inscripcions (encara que si es
plena la capacitat de la casa es tancaran abans), són:
Divendres 25 – diumenge 27 de gener 2019: 5é Primària * 10/12/18 – 9/01/19
Divendres 1 – diumenge 3 de febrer 2019: 3r ESO * 10/12/18 – 16/01/19
Divendres 8 – diumenge 10 de febrer 2019: 2n ESO * 17/12/18 – 23/01/19
Divendres 15 – diumenge 17 de febrer 2019: 6é Primària * 17/12/18 – 30/01/19
Divendres 22 – diumenge 24 de febrer 2019: 1r ESO * 17/12/18 – 6/02/19
 INSCRIPCIÓ Convivència Intercolegial Moviment Calassanç________________________
D / Donya ____________________________________________________________ pare/mare
de l’alumne/a _________________________________________________del curs__________,
participarà en la Convivència Intercol·legial del Moviment Calassanç dels dies _______________
Data:__________________________

Signat:

