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Curs 2016/2017

A l'atenció de les famílies dels alumnes de 1r de batxillerat
Benvolgudes famílies,
Ens adrecem a vosaltres per comunicar-vos que els dies 30 de novembre, 1 i 2 de
desembre, els vostres fills/es faran la primera part de l’itinerari d’aprenentatge A la
recerca de la felicitat associat a l’àrea de Cultura Religiosa, en horari especial als
matins.
En aquesta primera part es treballaran aspectes relacionats amb els valors, la reflexió
interior, les coincidències i diferències entre cultures i religions diferents, la idea de
felicitat i com podem ser més feliços amb independència de les creences de cadascú.
La segona part de l’itinerari consistirà en 12 hores d’una experiència de servei dins
de l’escola o en alguna organització propera de l’entorn, fora de l’horari escolar i que
es realitzarà durant el segon trimestre.
S’acabarà, al tercer trimestre, amb una presentació als companys de la seva
experiència, dels valors que han viscut, de l’experiència de “felicitat” que ha suposat
per a ells el servei realitzat i de les reflexions que han anat fent.
Tota aquesta feina es farà en equips de quatre alumnes.
Us demanem que signeu aquest full per confirmar-nos que esteu al corrent de tot
el que implica aquest itinerari i doneu la vostra autorització per poder realitzar
el servei fora de l’horari escolar.
Cordialment,
L’Equip Directiu de Secundària
Barcelona, 23 de novembre de 2016
CEO20BATX19_IAcultrel1r_20161123
(per retornar al tutor/tutora)

% ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------✄
El pare/mare/tutor/tutora de l'alumne/a ..................................................................................
De 1r de Batxillerat ......... estem assabentats de les diverses activitats que implica l’itinerari
d’aprenentatge A la recerca de la felicitat, inclòs el servei de 12h fora de l’escola i de l’horari
escolar.
Signatura i DNI
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