Benvolguts pares/mares dels alumnes de Segon:
Tal com us hem informat a la reunió de començament de curs, volem demanar-vos
l’AUTORITZACIÓ GENERAL per totes les sortides i activitats que es faran fora de
l’escola.
El full signat servirà per autoritzar totes les sortides programades i les que, per alguna
raó no prevista, puguin sorgir al llarg del curs escolar.
L’escola, a través de la direcció o de les tutores, farà un recordatori de cada sortida,
bé per mitjà de l’agenda o correu. Les dates que estiguin sense determinar, us
arribaran a través de la comunicació específica de la sortida.
Si teniu qualsevol dubte, poseu-vos en contacte amb la tutora o amb direcció.

SORTIDES PREVISTES A 2n, CURS 2018-19
Dia
9 d’octubre
16 de novembre
23 de novembre
Novembre ( a determinar)
Desembre (a determinar)
14 de gener
7 de febrer
12 de Febrer
2 d’abril
2 de maig
13 de maig
17 de maig
Sortida o excursió del projecte,

Lloc
Excursió Sta Mª Palautordera “ La Granja”
Sortida a Can Fabra “” El meu llibre preferit””
Sortida Camp de futbol Narcís Serra “ Jugatló”
Sortida Fabra i Coats – Mostra d’imatgeria”
Sortida Envelat de Sant Andreu.
Sortida Barri- Guardia Urbana.
Sortida a Can Fabra “ Biblioaula”
Sortida Teatre Regina
Excursió “Dansa Ara” Palau Sant Jordi
Sortida Can Fabra “ Biblioaula”
Excursió Escola Salesiana
Sortida Teatre SAT
a determinar.

Barcelona, 1 d’octubre del 2018
En/Na.............................................................................................................(mare-pare)
amb DNI .......................................................................................................................
de l’alumne....................................................................................................................del
curs...................
AUTORITZO a que participi en les sortides i activitats escolars que es faran fora
de l’escola Mare de Déu de la Soledat al llarg del curs escolar 2018-19
Per les excursions de TOT El DIA hi ha l’ opció de demanar el pícnic de l’escola.
(senyaleu la vostra opció):

Pícnic de l’escola.

Dinar de casa.
Signatura

Retornar a la tutora abans del 12 d’octubre.

