Benvolgudes famílies,
Us informem que l’àmbit de ciències ha previst realitzar una sortida al 
centre de rescat i
recuperació de primats de la Fundació Mona 
a Riudellots de la Selva. L’objectiu és que els
alumnes puguin conèixer la problemàtica que existeix a l’entorn de primats que han estat
arrencats del seu entorn natural i maltractats.
La visita consistirà en una xerrada introductòria sobre els primats i una visita per les


instal∙lacions de la Fundació, on podran observar i treballar aspectes com la comunicació,
l’alimentació, el desplaçament i el comportament social i individual d’aquestes espècies. Els
alumnes també realitzaran un taller de ‘Roleplaying’.
Dades de la sortida:
1r d’ESO
:
dijous 5 de novembre de 2015. Es sortirà cap a Riudellots de la Selva a les
8h del matí. La tornada està prevista a les 14.30h a l’institut.
El preu total de l’activitat és de 17 €, 
aquest preu inclou el transport en autocar, l’entrada a les
instal∙lacions de la Fundació i la realització del taller. L’AMPA subvenciona 2 
€
per alumne
pels seus socis, per tant, el preu final de la sortida és de 
15 €. 
El pagament es farà directament
en efectiu a l’institut. És a dir que la tutora del vostre fill recollirà els diners en mà (
15 € que
us preguem que porteu justos) des del dia 19 d’octubre de 2015 fins al dia 29 d’octubre
de 2015.
Si hi ha alguna incidència que impedeixi el pagament, es pot contactar amb la secretària
del centre (Marta) dimarts, dimecres i dijous de 15.00h a 17.00h.
Us recordem que és imprescindible que comptem amb la vostra autorització signada que
podeu veure a continuació.

Jo,_______________________ amb DNI ______________________Pare/Mare/Tutor legal
de l’alumne/a _______________________de ____ ESO autoritzo el meu fill/a a assistir a
l'excursió organitzada a la Fundació Mona.
Signat,
Lloret de Mar, 16 d’octubre de 2015

