Institut Josep Serrat i Bonastre
Departament Llenguatge

Barcelona, 3/12/2018
Benvolguts pares/mares/tutors,
Us comuniquem la realització de la següent activitat escolar fora de l’aula,
integrada en el currículum dels alumnes de l'assignatura de Llengua catalana i
literatura.
Assistència a la visita guiada a la Casa Verdaguer – Vil·la Joana.
Nivell educatiu i Grup: 1r de batxillerat CT-Soc-Hum i Artístic
Lloc: MUHBA Vil·la Joana. Ctra. de l'Església, 104, 08017 Vallvidrera
Dia: dijous 24 de gener de 2019
Cal que els alumne portin targeta de metro (Ferrocarrils de la Generalitat)
1r grup: CTHS, per llista, de Haider Ali a Òscar Martínez
Hora i lloc de sortida: des de l'Institut a les 8.30 h
Hora i lloc de tornada: a les 12.30h a l'institut
2n grup: CTHS, de Sharon Paton a Von Krosigk // 1r BTX ART: de Pau
Bouzòbia a Susanna Fernandes.
Hora i lloc de sortida: des de l'Institut a les 9.30 h
Hora i lloc de tornada: a les 13.30h a l'institut
3r grup: ARTÍSTIC: de Rita Galanó a Ainoa Vilà.
Hora i lloc de sortida: des de l'Institut a les 10.30 h
Hora i lloc de tornada: a les 14.30h a la Plaça Gal·la Placídia, parada
Ferrocarrils i sense retorn a l'institut.
Preu: 6 euros. Cal abonar l'import fins al 18 de desembre, darrer dia,
juntament amb l'autorització de la sortida. Objectiu per a desenvolupar:
assistència a una activitat cultural relacionada amb el temari de curs: poesia
contemporània catalana, La Renaixença, el poeta Jacint Verdaguer.
Caldrà que els alumnes portin llibreta o carpeta i bolígraf.
Cordialment, Marta Prunés, Professora de Català
………(per retallar)……………..............…………………………………………………….
Jo………….............…………....................................……..

com

a

pare/mare/tutor/a

de

l’alumne/a……………........................………em considero assabentat/da de la sortida a la
Casa Verdaguer- Vil·la Joana per al dijous 24 de gener de 2019 en horari escolar i en dono
l’autorització perquè hi participi en les condicions esmentades.
DNI.:

Signatura:
www.serratibonastre.cat Marquès de Santa Anna, 4 tel. 932174142 fax 934154391. 08023 Barcelona
PS3-FR-CQ-006 Qualiteasy/Documents/ Certificats, cartes, resguards .....

Pàgina 1 de 1

El format bàsic d’aquest document és còpia de l’original vigent dipositat en el suport informàtic del Sistema de Gestió de la
Qualitat.
Data impressió
30/11/2018

