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CIRCULAR D'ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA (ESO-BATXILLERAT)

Curs Núm Departament Nivell, Grup Data
2014/2015 Tutoria ESO 25/05/15

Benvolguts pares i mares:

Els recordem que s'ha organitzat, per al pròxim dia 9 de juny de 2015, una activitat dirigida a

l'alumnat de 1r d'ESO que consistirà en:

Passar  el  dia en el  Centre de Vacances de Benaixeve i fer una jornada de convivència per
celebrar  el  final  de curs practicant  algun esport  en la natura,  com per  exemple piraguisme,
tirolina o eurobungy.
Els objectius de l'activitat són:

 Conviure en un ambient diferent al del centre.

 Entrar en contacte amb la natura.

 Practicar esport en un ambient sa, lluny de la contaminació urbana. 

Per tractar-se d'una activitat cultural i educativa, l'assistència se considera obligatòria.

L'horari previst és el següent:
Horari Hora Lloc

Eixida 8:30h Centre de Primària- C/ Dr Vte. Navarro Soler, 23
Arribada 18:30H Mateix lloc

Preu de l'activitat : 30 € (Entregat a compte : 5 €)
Segon pagament : 25 €

Firma: Tutora - tutor __________________________

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Talleu i torneu firmat)

Nom  de  l'Activitat:  Jornada  de  convivència  final  de  curs  en  el  Centre  de  Vacances  de
Benaixeve.

 Data: 25 / 05 / 2015 
AUTORITZACIÓ: 

Cognoms i Nom de l'Alumne/a:

(assenyaleu amb una creu)

 □ Autoritze que realitze esta activitat.

□ No autoritze al meu fill/a a realitzar esta activitat, però assistirà a classe.
Firma del pare/mare

INFANTIL  - PRIMÀRIA – 1R I 2N ESO
C/ Dr. Vicente  Navarro Soler, 23        -  96 396 24 02
secre tar i ap r ima r i a@co l eg i osocor ro . es

RPC-06.2.II
3R I 4T ESO  -  BATXILLERAT

C/ Cervantes, 64       96 375 10 50    96 375 45 07
co l eg io .socor ro@telefo ni c a. ne t


