Institut Josep Serrat i Bonastre
Aula d’acollida

Barcelona, 23 Novembre/2018

Benvolguts pares/mares/tutors,
Us comuniquem la realització de la següent activitat escolar fora de l’aula,
integrada en el currículum dels alumnes.
Nivell educatiu i Grup: Alumnes de l’Aula d’Acollida
Lloc: Fira de Santa Llúcia i Barri Gòtic
Dia: 13 de desembre de 2018
Hora i lloc de sortida: 10h
Hora i lloc de tornada: 13,30 a l’Institut
Preu: Gratuït
Material necessari: Targeta de Metro
Objectiu a desenvolupar: Conèixer com es preparen les festes de Nadal i
descobrir aquesta zona de Barcelona
Aclariment: En cas de tenir classe a darrera hora els alumnes la faran.
Atentament,

Jaume Olivé
Professor Aula d’Acollida
……………………………………..............…………………………………………………….
Jo………….............…………....................................……..

com

a

pare/mare/tutor/a

de

l’alumne/a……………........................………em considero assabentat/da de la sortida a la

Fira de Santa Llúcia i en dono l’autorització perquè hi participi.
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 .....
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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 28/11/2018

Institut Josep Serrat i Bonastre
Aula d’acollida

Barcelona, 23 Novembre/2018

Benvolguts pares/mares/tutors,
Us comuniquem la realització de la següent activitat escolar fora de l’aula,
integrada en el currículum dels alumnes.
Nivell educatiu i Grup: Alumnes de l’Aula d’Acollida
Lloc: Fira de Santa Llúcia i Barri Gòtic
Dia: 17 de desembre de 2018
Hora i lloc de sortida: 10h
Hora i lloc de tornada: 13,30 a l’Institut
Preu: Gratuït
Material necessari: Targeta de Metro
Objectiu a desenvolupar: Conèixer com es preparen les festes de Nadal i
descobrir aquesta zona de Barcelona
Aclariment: En cas de tenir classe a darrera hora els alumnes la faran.
Atentament,
Jaume Olivé
Professor Aula d’Acollida
……………………………………..............……………………………………
……………….
Jo………….............…………....................................……..

com

a

pare/mare/tutor/a de l’alumne/a……………........................………em considero
assabentat/da de la sortida a la Fira de Santa Llúcia i en dono l’autorització
perquè hi participi.

DNI.:

Signatura:
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