
COLEGIO

NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO
CENTRO CONCERTADO

B E N E T Ú S S E R  -  46910

CIRCULAR D’ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA

Nom de l’Activitat Data

VALÈNCIA MEDIEVAL : CASTELL DE BENISSANÓ. 26 de maig de 2017

Activitat 
Programada

VALÈNCIA MEDIEVAL : CASTELL DE BENISSANÓ

Finalitat de
l’Activitat

Conèixer l’organització social, la història i la cultura cristiana i islàmica de l’època 
medieval en la nostra comunitat. 

Adquirir habilitats en jocs d’orientació. 

Valorar el legat dels nostres avantpassats per a contribuir a respectar-lo i conservar-lo.

Mostrar hàbits de respecte cap als companys, demés visitants, empleats i instal·lacions. 

Participar activament en activitats grupals: 
-Escenificació de contes i llegendes.
-Gran jocs de grup

Duració de 
l’Activitat

De 9:00h. A 17:00h. 

Preu
20 € (Es prega que l' abonen a la tutora fins el dimarts dia 23 per poder confirmar la 
reserva de places. L' alumne que no confirme la reserva en el termini indicat es 
considerarà que no vol participar en l' activitat)

Observacions

Els alumnes han de portar el seu esmorzar, dinar i beguda.

Vestuari: uniforme del col·legi (xandall)
Aniran acompanyats de monitors i assisteixen a una visita guiada.

L’horari previst es el següent

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

Tornada 16:30 h. Mateix Lloc
Signatura del tutor/a (3r. A)

                                                             Mª AMPARO FABRA 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Retalleu i torneu signat)

Activitat: VALÈNCIA MEDIEVAL : CASTELL DE BENISSANÓ. Data 26 de maig de 2017

Autorització: 
Cognoms i nom de l’Alumne/a

(assenyalar amb una creu)

El meu fill/a           SI assistirà a esta activitat.

El meu fill/a           NO assistirà a l’activitat per ______________________________, però anirà al col·legi.

Signat per ________________________________________________  amb DNI __________________________,   Pare   Mare   Tutor

INFANTIL  - PRIMARIA – 1º Y 2º ESO
C/ Dr. Vicente  Navarro Soler, 23        -  96 396 24 02
secretar iapr imar ia@coleg iosocorro.

es

RPC-06.2.III
3º Y 4º ESO  -  BACHILLERATO

C/ Cervantes, 64       96 375 10 50    96 375 45 07
colegio.socorro@telefon ica.net



COLEGIO

NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO
CENTRO CONCERTADO

B E N E T Ú S S E R  -  46910

CIRCULAR D’ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA

Nom de l’Activitat Data

VALÈNCIA MEDIEVAL : CASTELL DE BENISSANÓ. 26 de maig de 2017

Activitat 
Programada

VALÈNCIA MEDIEVAL : CASTELL DE BENISSANÓ

Finalitat de
l’Activitat

Conèixer l’organització social, la història i la cultura cristiana i islàmica de l’època 
medieval en la nostra comunitat. 

Adquirir habilitats en jocs d’orientació. 

Valorar el legat dels nostres avantpassats per a contribuir a respectar-lo i conservar-lo.

Mostrar hàbits de respecte cap als companys, demés visitants, empleats i instal·lacions. 

Participar activament en activitats grupals: 
-Escenificació de contes i llegendes.
-Gran jocs de grup

Duració de 
l’Activitat

De 9:00h. A 17:00h. 

Preu
20 € (Es prega que l' abonen a la tutora fins el dimarts dia 23 per poder confirmar la 
reserva de places. L' alumne que no confirme la reserva en el termini indicat es 
considerarà que no vol participar en l' activitat)

Observacions

Els alumnes han de portar el seu esmorzar, dinar i beguda.

Vestuari: uniforme del col·legi (xandall)
Aniran acompanyats de monitors i assisteixen a una visita guiada.

L’horari previst es el següent

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

Tornada 16:30 h. Mateix Lloc
Signatura del tutor/a (3r. B)

                                                             SILVIA MONTANER
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Retalleu i torneu signat)

Activitat: VALÈNCIA MEDIEVAL : CASTELL DE BENISSANÓ. Data 26 de maig de 2017

Autorització: 
Cognoms i nom de l’Alumne/a

(assenyalar amb una creu)

El meu fill/a           SI assistirà a esta activitat.

El meu fill/a           NO assistirà a l’activitat per ______________________________, però anirà al col·legi.

Signat per ________________________________________________  amb DNI __________________________,   Pare   Mare   Tutor

INFANTIL  - PRIMARIA – 1º Y 2º ESO
C/ Dr. Vicente  Navarro Soler, 23        -  96 396 24 02
secretar iapr imar ia@coleg iosocorro.

es

RPC-06.2.III
3º Y 4º ESO  -  BACHILLERATO

C/ Cervantes, 64       96 375 10 50    96 375 45 07
colegio.socorro@telefon ica.net


