Benvolgudes famílies,
El proper 9 d’octubre el Departament d’Humanitats ha organitzat una sortida a
Barcelona pels alumnes de 4t d’ESO on es realitzaran les següents activitats:
MATÍ
Ruta històrica en grups pels escenaris de la Guerra de Successió de manera autònoma,
seguint les pistes i tasques d’un qüestionari, i visitar el Centre Cultural del Born.
Aquestes activitats d’aprenentatge serviran per complementar els continguts treballats a
classes sobre aquest tema i perquè els alumnes realitzin un projecte audiovisual.
Cal recordar que aquesta activitat s’inclou dins la programació de la matèria i els
alumnes que no hi participin hauran de fer un treball alternatiu per poder ser
avaluats.
TARDA:
Patinantge sobre gel a la pista del F.C. Barcelona.
A continuació us detallem l’horari, preu i altres detalls de la sortida:
Hora i lloc de sortida: 8.00h a l’IE. Primer caldrà pujar a classe per passar llista.
Hora prevista de tornada aproximada: 19.30 aprox. al mateix lloc
Cal portar esmorzar i dinar o diners per comprar‐lo (s’esmorzarà a la Plaça de la Catedral i es
dinarà al Barri del Born, on els alumnes tindran una estona lliure) després ens dirigirem a les
pistes de gel. Cal portar obligatòriament guants.

Preu: 21 euros (menors de 16 anys) / 25’50 (majors de 16 anys) (els menors de 16 paguen
menys per la sortida perquè l’entrada al Centre Cultural del Born per ells és gratuïta)
El pagament d’aquesta sortida es farà en efectiu a les tutores, de manera excepcional.
Data límit del pagament i l’autorització:
2/10/2015 (en cas de no arribar a un número
mínim dels alumnes, la sortida s’anul∙larà i es farà classe normal)
Autorització de la sortida :
_______________________________________________________________
En/na............................................................................................................................amb
DNI............................................................... tutor legal de l’alumne.....................................
.............................................................................................................l’autoritzo a anar a la
sortida a Barcelona el 9 d’octubre de 2015.
Signatura
Lloret, 18 de setembre de 2015

