Institut Josep Serrat i Bonastre
Departament d’Expressió

Barcelona, 11/02/2019
Benvolguts pares/mares/tutors,
Us comuniquem la realització d’un seguint d’activitats escolar fora de l’aula, integrades
en el currículum d’educació física dels alumnes de 3r d’ESO, grups ABC.
Sortida-1:
“TROBADA ATLÈTICA DE GRÀCIA”.
Lloc: Can Dragó
Dia: dijous 14 de març de 2019
Hora i lloc de sortida: A les 8:00h ens trobarem a l’institut per passar llista, d’acord
amb les autoritzacions retornades. GrupA: aula 1.7 - GrupB: aula 2.5- GrupC: aula 2.4
Hora i lloc de tornada: Aproximadament a les 13:30 hores arribarem a l’institut.
Preu: gratuït
Material necessari: s’ha de portar posada roba d’esport (posada), esmorzar, aigua,
gorra i targeta de transport amb un mínim de dos viatges
Objectiu a desenvolupar: treball d’atletisme, cohesió de grup, respecte pels valors
esportius envers nois i noies d’altres escoles.
Sortida-2:
“JOCS D’ORIENTACIÓ”.
Lloc: Parc de la Ciutadella
Dia: dijous 4 d’abril de de 2019
Hora i lloc de sortida: A les 10:00h ens trobarem a l’institut per passar llista, d’acord
amb les autoritzacions retornades. GrupA: aula 1.7 - GrupB: aula 2.5 - GrupC: aula 2.4
Hora i lloc de tornada: Aproximadament a les 14:00 hores arribarem a l’institut.
Preu: gratuït
Material necessari: s’ha de portar posada roba d’esport (posada), esmorzar, aigua,
gorra i targeta de transport amb un mínim de dos viatges.
Objectiu a desenvolupar: treball d’orientació amb brúixoles, cohesió de grup, respecte
pels valors esportius de les activitats realitzades en un entorn natural.
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Sortida-3:
“CURSA D’ORIENTACIÓ”.
Lloc: Àrea recreativa de Vallvidrera (Baixador de Vallvidrera - FFCC (línies S1 – S2)
Dia: dimecres 24 d’abril de 2019
Hora i lloc de sortida: A les 8:00h ens trobarem a l’institut per passar llista, d’acord
amb les autoritzacions retornades. GrupA: aula 0.3 – GrupB: aula 2.5 – GrupC: aula 2.4
Hora i lloc de tornada: Aproximadament a les 12:30 hores arribarem a l’institut.
Preu: gratuït
Material necessari: s’ha de portar posada roba d’esport (posada), esmorzar, aigua,
gorra i targeta de transport amb un mínim de dos viatges.
Objectiu a desenvolupar: treball d’orientació amb dispositius electrònics de
geolocalització, cohesió de grup, respecte pels valors esportius de les activitats
realitzades en un entorn natural i vers els alumnes d’altres centres escolars.

L’autorització signada cal lliurar-la, a les professores d’Ed.Física com a molt tard
dijous 28 de febrer, 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 ……………........................………del curs i grup ........ em considero assabentat/da de les
diverses sortides d’educació física de la 3a avaluació i el contingut de la carta amb data 11 de febrer
de 2019 i en dono l’autorització perquè hi participi.
DNI.:

Signatura:
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