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2 al 4 d’abril
ALGAIDA - Mallorca
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Des del Punt d'Informació hem planificat aquest programa que pretén facilitar
l'intercanvi entre joves del nostre municipi amb joves de l'illa de Mallorca,
a través dels seus casals o punts d'informació.
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l'intercanvi entre joves del nostre municipi amb joves de l'illa de Mallorca,
a través dels seus casals o punts d'informació.

Com que un dels objectius principals és fomentar l'emancipació, els joves
hauran de preparar la sortida i l'acollida amb el seu PIJ o casal, viatjaran amb el
referent del servei d’enviament i s'allotjaran a la llar de la família del o la jove
d'acollida.
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La previsió és que de sis a dotze joves de Mallorca i de Sant Lluís puguin participar
en aquests intercanvis.
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Els i les joves participants s’hauran
de comprometre a fer l’intercanvi
bilateral; és a dir, a més de viatjar
acollir també a casa seva.

*INSCRIPCIONS:
De dia 9 a dia 15 de
març
al Molí de Baix
*PREU:
40 €

El
casal
o
PIJ
d'acollida
s'encarregarà de l'apropament al
moviment juvenil del seu municipi, i
que la família d'acollida es faci
càrrec de la manutenció.

Departament de Joventut
AJUNTAMENT DE SANT LLUÍS
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INSCRIPCIÓ
*Dades participants
Nom i cognoms
.................................................................................................
Data de naixement ..................................... Edat ..................
DNI ...........................................
Domicili ............................................................................
Població ...................................... CP ......................
Telèfon ........................................

AUTORITZACIÓ
*Dades família
En/Na ......................................................................................
amb DNI nombre ..................................................
i com a pare/mare/tutor d’en o na
................................................................................................
Autoritzo
Perquè el/la meu/meva fill/a formi part dels participants/es, de
l’intercanvi entre joves de les Illes Balears, del dia 2 al dia 4 d’abril
que es realitzarà a la població d’Algaida de Mallorca.
Per poder realitzar fotografies als vostres fills i filles i poder
publicar-les a les xarxes socials.
Per crear un grup de WhatsApp amb el nombre de telèfon de la
família, amb l’única finalitat de compartir informació revellevant de
l’intercanvi.
Signat,
Sant Lluís, ........ de març de 2018
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