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Curs 2016/2017

A l’atenció de les famílies de l’optativa de Llatí de 4t d’ESO
Benvolgudes famílies:
Us informem que els alumnes de llatí de 4t d’ESO faran de guies a Tarragona dels diferents
grups de nois i noies de 1r d’ESO que hi realitzen una de les activitats del Treball de Síntesi el
dimarts 28 i el dijous 30 de març.
Sortirem en autocar a les 8.00h des de l’escola i hi tornarem cap a les 17.15h, també en
autocar.
L’activitat que figura a la programació de l’optativa pretén que els alumnes de 4t treballin en un
projecte globalitzador un aspecte important de la matèria: el llegat romà a Catalunya.
Des de fa dies els alumnes elaboren en petits grups l’exposició d’un monument de Tàrraco i la
presentaran en diferents torns als nens/es de 1r d’ESO en el marc del seu Treball de Síntesi que
tracta aquesta temàtica. A més, aquesta iniciativa és una bona oportunitat perquè els nois/es
treballin també la seva pròpia autonomia i realitzin una experiència d’aprenentatge compartit.
Pel fet d’oferir un servei a d’altres alumnes l’import de l’activitat va a càrrec de l’escola. Els
nois/es han de dur el material prèviament pactat amb el professor, l’esmorzar i el dinar. Els
inscrits al servei de mitja pensió fix, no caldrà que portin dinar. Se’ls donarà una bossa de
pic-nic. En el cas que no desitgeu aquest servei, cal que ho comuniqueu per escrit a
recepció, a la Sra. Susanna.
Cordialment,
L’equip directiu de Secundària.
Barcelona, 24 de març de 2016
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Retornar al professor de l’optativa com a molt tard el dia 27 de març
"--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El pare/mare/tutor/tutora de l’alumne/a______________________________________________
de l’optativa de llatí de 4t d’ESO estem assabentats de la sortida a Tarragona els propers dimarts
28 i dijous 30 de març de 2017 durant tot el dia i autoritzem el nostre fill/a a participar-hi.
Signatura i DNI
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