Institut Josep Serrat i Bonastre
Departament d’Expressió

Barcelona, 09/01/2019

Benvolguts pares/mares/tutors,
Us comuniquem la realització de la següent activitat escolar fora de l’aula, integrada
en el currículum dels alumnes.
Sortida: Activitat de “DE MARXA FENT ESPORT”.
Nivell educatiu i Grup: Quart d’ESO .
Lloc: CEM Olímpics Vall d’Hebron
Dia: dilluns 4 de febrer de 2019- grup A
Dimecres 6 de febrer de 2019 – grup B
Hora i lloc de sortida: A les 8:00h ens trobarem a l’institut per passar llista, d’acord
amb les autoritzacions retornades. Grup A: aula 2.2 - Grup B: aula 2.3
Hora i lloc de tornada: Aproximadament a les 14:00 hores sortiran del poliesportiu i
marxaran cap a casa sols.
Preu: gratuït
Material necessari: s’ha de portar posada roba d’esport (ja posada), esmorzar,
aigua i gorra. Estris per a la dutxa.
Objectiu a desenvolupar: treball de les condicions físiques, cohesió de grup, respecte
pels valors esportius i la continuïtat de la pràctica esportiva en horari de lleure.
L’autorització signada cal lliurar-la, a les professores d’Ed.Física com a molt tard
divendres 18 de gener, amb el benentès que qui no ho faci en el termini fixat no
podrà participar en l’activitat.
Atentament,
Anna Canalda – Verònica Valls
Professores d’Educació Física
……………………………………..............………………………………………………............................…….
Jo………….............………….......................................................... com a pare/mare/tutor/a de
l’alumne/a ……………........................………de 4t d’ESO grup ..... em considero assabentat/da de
la sortida al CEM Olímpics Vall d’Hebron i el contingut de la carta amb data 9 de gener de 2019.
□ dono l’autorització perquè hi participi i pugui retornar sol cap a casa en finalitzar l’activitat.
□ dono l’autorització perquè hi participi però no pot tornar sol cap a casa.
DNI.:
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