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Curs 2016-2017

Autorització per realitzar activitats fora de l’escola – 2n d’ESO
AUTORITZO que el meu fill/a es desplaci fora del recinte de l’Escola Pia de Sant Antoni
per realitzar les activitats, excursions i sortides programades –l’Escola comunicarà amb
antelació i per escrit l’horari i el mitjà de transport a utilitzar.
AUTORITZO les decisions mèdic-quirúrgiques que sigui convenient aplicar en cas
d’urgència, sota la direcció facultativa pertinent.
ACCEPTO que en aquelles sortides que comporten algun cost es repercuteixi aquest en el
rebut escolar.
SORTIDES PROGRAMADES PER AVANÇAT AL 2n TRIMESTRE – IMPORTS
·
·
·
·
·
·

Visita a la Biblioteca Joan Oliver en hores de llengua:
gratuïta
(2nD 10 de gener, 2nA 11 de gener, 2nB 17 de gener, 2nC 19 de gener)
Taller Llums i ombres a la ciutat, dins el FLIC
4,50 €
(Festival de Literatura i arts infantil i juvenil) durant el matí/tarda del dia 2 de febrer
Taller Història de la matèria i visita al Cosmocaixa
3,95 €
2nA i 2nC, 15 de febrer i 2nB i 2nD, 22 de febrer tot el matí
Palau de la música: Visitem el palau i escoltem l’orgue
8,40 €
17 de febrer de 12.00 a 14.00h
Anada al teatre: Scaramouche de Dagoll Dagom al teatre Victòria
15,75 €
30 de març al matí
Al llarg del trimestre hi pot haver alguna altra sortida interessant, no prevista
inicialment, que s’esdevingui des d’alguna assignatura. En seríeu informats
oportunament.

Us recordem que les activitats, excursions i sortides formen part del currículum de
l’alumnat.
L’Equip Directiu de Secundària
Barcelona, 16 de gener de 2017
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#------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En/Na_______________________________________________autoritzo, que el meu/meva
fill/a ___________________________________________________________de 2n d’ESO_____
realitzi les sortides i activitats programades al 2n trimestre i accepto que es carregui
l’import de les sortides que impliquin una despesa, en el rebut escolar.
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