Institut Josep Serrat i Bonastre
Departament d’Expressió

Barcelona, 26 d’abril de 2021
Benvolguts pares/mares/tutors,
Us comuniquem la realització de la següent activitat escolar fora de l’aula, integrada en el
currículum dels alumnes.
Sortida: de la matèria d’Educació Física per practicar activitats a l’aire lliure.
Nivell educatiu i Grup: 3r d’ESO
Lloc: Platja de la Barceloneta (Activitat de 10:00 a 13:00 hores)
Dia: dimarts 11, dimecres 12 i dijous 13 de maig de 2021 (de 8:00 a 9:00h classe normal)
Hora i lloc de sortida: passarem a les 8:50 per les classes per passar llista, d’acord amb les
autoritzacions retornades. 3rA: dimarts, dimecres i dijous  aula 2.2. 3rB: dimarts i dimecres 
aula 2.4 i dijous  aula 0.3. 3rC: dimarts, dimecres i dijous  aula 2.5.
Hora i lloc de tornada: Acabada l’activitat, els alumnes que tinguin autoritzat retornar sols,
podran marxar després de passar llista; la resta tornarà a l’institut amb els professors acompanyants
i arribaran aproximadament a les 14:00 hores.
Transport: Autobús V17 fins la Barceloneta (aprox.45 minuts)
Preu: 12 euros
Material necessari: roba esportiva ja posada, bidonet amb aigua, gorra, protecció solar, mascareta,
tovallola de platja, banyador, roba de recanvi
Objectiu a desenvolupar: posar en pràctica de diversos jocs, esports i activitats físiques a la platja
en un format de tres matins de 10:00 a 13:00 hores. Prèviament s’ha demanat el nivell de natació.
L’autorització signada cal lliurar-la, a les professores responsables de l’activitat, com a molt tard
dimecres 5 de maig de 2021, amb el benentès que qui no ho faci en el termini fixat no podrà
participar en l’activitat.
Atentament,
Anna – Jaume – Verònica
Professors d’Educació Física
……………………………………..............………………………………………………............................…….
Jo………….............………….......................................................... com a pare/mare/tutor/a de
l’alumne/a ……………........................………del curs i grup ........ em considero assabentat/da de
la sortida dels dies 11,12 i 13 de maig i el contingut de la carta amb data 23 d’abril de 2021 i en
dono l’autorització perquè hi participi.
□ Dono autorització perquè pugui tornar sol cap a casa un cop acabada l’activitat
□ No dono autorització perquè pugui tornar sol/a cap a casa un cop acabada l’activitat
DNI.:
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