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FULL INFORMATIU PER A LES FAMÍLIES
Curs 2016-17
Activitat: CANAL OLÍMPIC, KAIAC I CANOA (2n ESO)
L’Equip docent de 2n d’ESO organitza una sortida d’un dia al Canal Olímpic de Castelldefels
per iniciar als alumnes al kaiac i a la canoa. És una sortida obligatòria per tal de poder
complementar les activitats de Tutoria i del Crèdit de Síntesi. És una sortida d’un matí i el
desplaçament es farà en autocar.

Organitzada per Coordinació Pedagògica i tutories 2n ESO
Dimecres, 14 de juny de 2017
Adreçada a: alumnat de 2n d’ESO
Professors acompanyants : Tutors i per determinar
Lloc de trobada: a la parada de l'autobús (Rbla. Països catalans, sota l'autopista).
Hora de trobada: 8,15h.
Hora d’arribada a l'Institut: 16h aproximadament.
Material que cal portar: Roba d’esport còmode, roba de recanvi (sabatilles de recanvi per si
es mullen), banyador i tovallola (no hi haurà piscina ni bany lliure). Pels que porten ulleres,
aquestes ben lligades. Esmorzar. Opcional: patins propis o lloguer de bicicletes.
Preu de l'activitat: El cost de l’activitat és de 19 euros i inclou el desplaçament, el
monitoratge, el material (armilles salvavides, casc i embarcacions), 2 activitats i l’estada
(utilització lliure dels camps de futbol 7, pistes de volei, taules de tennis taula, circuit per
patinar i de la zona verda).
Cal fer un ingrès o transferència bancària de 19€, al número de compte:
La Caixa Bank ES67-2100-3373-7222-0012-6887
INDICAR NOM DE L’ALUMNE/A I GRUP. Lliurar el resguard als tutors.
DATA LÍMIT: DIMECRES 31 DE MAIG.

..........................................................................................................................................
AUTORITZACIÓ
Jo,

______________________________________________________pare/

mare/

tutor legal amb DNI___________________________________ autoritzo al meu fill/
filla

_____________________________________________

de

2n

d’ESO

grup_________a assistir a la sortida del Canal Olímpic del dia 14 de juny de 2017 per
realitzar les activitats de canoa i kaiac corresponents a les activitats del Crèdit de
Síntesi i de Tutoria del INS Montserrat Miró i Vilà. Així mateix declaro que el meu fill/ la
meua filla sap NEDAR.
SIGNATURA:

