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Curs Departament Nivell, Grup Data 
2013/2014 Llengües ESO 8/05/2014 

 
Benvolguts pares i mares: 

 
Els comuniquem que s'ha organitzat, per al pròxim dia 15 de maig de 2014, una activitat dirigida 

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

Assistir a una obra de teatre en valencià al Molí (Centre Cultural de la població) titulada On són 
els llibres de Jaume I? i interactuar amb els actors després de la finalització de l'obra. 
Enllaç companyia: http://www.escenoart.com/espectaculos/item/3-donde-estan-los-libros-de-
jaime-i 

Els objectius de l'activitat són:

 Ús pràctic de la llengua valenciana.
 Coneixement d’obres de la nostra literatura, i en concret del Segle d'Or.
 Assistir al teatre com a activitat cultural.  

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

L'horari previst és el següent: 
Horari Hora Lloc 

Eixida 11:45h Colegio de Primaria- C/ Dr Vte. Navarro Soler, 23 
Arribada 13:20H Mateix lloc 

 
Cost de l'activitat:    2 , 50 €  

  Firma: Departament __________________________ 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Talleu i torneu firmat) 
Nom de l'Activitat: Obra de teatre: On són els llibres de Jaume I? de la Companyia Escenoart. 

 Data: 15 / 05 / 2014  
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 
 


