
 
 
Qui pot participar-hi? Totes aquelles persones que tinguin 
algun lligam amb l’escola Salesians Sabadell:  alumnes, 
professors, pares, familiars, exalumnes, monitors... 
 
Què cal portar? Tot el necessari per dinar (calçots, graelles, 
carn, beguda, plats, taules auxiliars per preparar els calçots ja 
que no es podran fer servir les del dinar...). Nosaltres us 
facilitarem la llenya, les taules i cadires de l’hora del dinar. 
 
Com puc apuntar-m’hi? Formeu el vostre grup, ompliu la butlleta 
d’inscripció i lliureu-la abans del dimecres 13 de març a la sala o 
a la bústia de l’AMPA (davant la consergeria de l’Escola gran). I si 
teniu dubtes passeu els divendres, de 17.15 a 18.30h, per la sala 
de l’AMPA i us informarem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

____________________________________________________________________________ 
 
INSCRIPCIONS FINS EL DIMECRES 13 DE MARÇ  (Deixeu la inscripció a la bústia de l’AMPA) 

NOM FAMÍLIA O GRUP __________________________________________________________ 

És necessari la presència d’un responsable de cada grup per ajudar a parar taules el dia de la calçotada a les 11h. 

TELÈFON DE CONTACTE RESPONSABLE GRUP __________________________________ 

NÚM. CADIRES _________________ Us recomanem demaneu només  les imprescindibles. Gràcies 

EL DIA DE LA CALÇOTADA HEM DE TENIR EN COMPTE: 
 
- A les 11h. començarem a muntar taules al pati de l’Escola d’Infantil. És 
imprescindible l’assistència d’un o més representants de cada grup. 
 - Per fer el foc es podrà agafar només la llenya necessària. Es recomana portar 
alguna cosa per facilitar que s'encengui el foc: paper, pastilles...  
- Cal tenir cura de l’entorn i vigilar que els nens respectin el veïnat. Esta prohibit 
arrencar branques dels arbres o dels matolls.  
- Cada grup ha d’apagar els focs abans de començar a dinar i recollir les cendres.  
- L’hora aproximada del dinar és a les 14h. 
- Els alumnes de l’ESO vendran cafès pel viatge de fi de curs. 
- En acabar el dinar cada grup ha de recollir les seves taules i cadires i escombrar 
l’espai utilitzat.  
- No es poden netejar els estris de cuina als lavabos de l’Escola. 
- La brossa amb les deixalles de cada grup s’ha de llençar als contenidors de 
reciclatge.  
- Hora màxima de recollida, les 18h. 
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