Benvolgudes famílies,

Us informem que dins l’àmbit de la matèria de Visual i Plàstica, l’alumnat de 3r ESO visitarà
el Museu del Cinema de Girona , allà seran dividits en tres grups per ferho més operatiu.
Mentre dos grups fan un recorregut guiat per les sales del Museu on podran descobrir el
poder del cinema com a espectacle des dels seus orígens (les ombres xineses, la llanterna
màgica, la fotografia, els dibuixos animats, les projeccions sobre una pantalla d'imatges reals
o fantàstiques...) fins a l'actualitat, un tercer grup rodarà una seqüència d'una pel∙lícula on ells
seran els guionistes, actors, tècnics de llum, responsables del so i de càmera, decorats, atrezzo,
maquilladors i director. Aquestes dues activitats paral∙leles aniran rotant de tal forma que tots
els alumnes puguin gaudir d'un dia de pel∙lícula.

Dades de la sortida:
3
r d’ESO
:
dimecres 20 de gener de 2015. Es sortirà cap a Girona les 8h del matí. La
tornada està prevista a les 14.30h a l’institut.
El preu total de l’activitat és de 20 €, 
aquest preu inclou el transport en autocar, l’entrada a les
instal∙lacions del Museu i la realització del taller. L’AMPA subvenciona 2 
€
per alumne pels
seus socis, per tant, el preu final de la sortida és de 
18 €. 
El pagament es farà pel sistema TPV
Escola, amb data límit el proper 15 de gener de 2016.
Si hi ha alguna incidència que impedeixi el pagament, es pot contactar amb la secretària
del centre (Marta Borràs) 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 al Museu del Cinema del proper 20 de gener de 2016.
Signat,
Lloret de Mar, 21 de desembre de 2015

