
COL·LEGI     NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO

CENTRE CONCERTAT

BEN ET ÚS S E R -46910

CIRCULAR DE ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA (ESO)
Curso Núm Departamento Nivel, Grupo Fecha

2015/2016 Tutoria ESO 30/10/15

Estimados padres y madres:

Les  comunicamos que se ha organitzado, para el  próximo dia 17 de noviembre de 2015, una
actividad dirigida al  alumnado de 1r de ESO que consistirá en:  Un    Itinerario botánico que
discurre por la cuenca del río Sellent

Los objetivos de la actividad son:

 Excursión didáctica donde se trabajarán aspectos medioambientales y etnográficos.
 Observación del paraje natural de la Cabrentà con sus formaciones de piedra de tosca, y 

descenso desde el mirador realizando el mismo recorrido que las aguas de escorrentía.
 Visita al Gorgo de l'Escala y recorrido por la albufera de Anna.
 Conocer los procedimientos básicos para organizar una salida al medio natural.
 Organizar el material para realizar una salida al medio natural según sus características.
 Desarrollar la capacidad de cooperación y trabajo en equipo.
 Desarrollar la autoconfianza y la responsabilidad personal.

OBSERVACIONES:  La  fecha  límite  de  pago  y  recogida  de  autorizaciones  es  el  día  13  de
noviembre.

MATERIAL RECOMENDADO PARA LA ACTIVIDAD: libreta de notas, bolígrafo, calzado cómodo,
ropa deportiva, mochila,  ropa de abrigo, almuerzo, agua  y comida.

Por tratarse de una actividad cultural y educativa, la asistencia se considera obligatoria.

El horario previsto es el siguiente:

Horario Hora Lugar

Salida 9:30h Colegio de Primaria- C/ Dr Vte. Navarro Soler, 23

Llegada 17:00 a 17:30h Mismo lugar

Coste de la activitat:   17 € Firma:  __________________________

"--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Cortar y devolver firmado)

Nombre de la Actividad: Itinerario botánico que discurre por la cuenca del río Sellent

Fecha: 30 / 10 / 2015 

AUTORIZACIÓN: 

 Apellidos y nombre del alumno/a: 

(Señalar con una cruz)

 □ Autorizo a mi hijo/a a que realice esta actividad.

□ No autorizo a mi hijo/a a realizar esta actividad, pero asistirá a clase.

Firma del padre/madre
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COL·LEGI     NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO

CENTRE CONCERTAT

BEN ET ÚS S E R -46910

CIRCULAR D'ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA (ESO-BATXILLERAT)
Curs Núm Departament Nivell, Grup Data

2015/2016 Tutoria ESO 30/10/15

Benvolguts pares i mares:

Els comuniquem que s'ha organitzat, per al pròxim dia 17 de novembre de 2015, una activitat
dirigida a l'alumnat de 1r d'ESO que consistirà en:  Un    Itinerari botànic que discorre per la
conca del riu Sellent

Els objectius de l'activitat són:

 Excursió didàctica on es treballaran aspectes medioambientals i etnogràfics.
 Observació del paratge natural de la Cabrentà amb les seues formacions de pedra de tosca, i 

descens des del mirador realitzant el mateix recorregut que les aigües d'escolament. 
 Visita al Gorg de l'Escala i recorregut per l'albufera d'Anna.
 Conéixer el medi natural: normes bàsiques de seguretat i respecte cap a la natura.
 Conéixer la manera d’interpretar un mapa i d’orientar-se amb la brúixola.
 Conéixer els procediments bàsics per a organitzar una eixida al medi natural.
 Desenvolupar la capacitat de cooperació i treball en equip.
Desenvolupar l’autoconfiança i la responsabilitat personal.

OBSERVACIONS:  La  data  límit  de  pagament  i  recollida  d’autoritzacions  és  el  dia  13  de
novembre.

MATERIAL RECOMANAT PER A L’ACTIVITAT: Llibreta de notes, bolígraf, calçat còmode, roba 
esportiva, motxilla,  roba d’abric, esmorzar, aigua i dinar.

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

L'horari previst és el següent:

Horari Hora Lloc

Eixida 9:30h Col·legi de Primària- C/ Dr Vte. Navarro Soler, 23

Arribada 17:00 a 17:30h Mateix lloc

Cost de l'activitat:   17 € Firma:  __________________________

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

Nom de l'Activitat:  Itinerari botànic que discorre per la conca del riu Sellent

Data: 30 / 10 / 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
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