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FULL INFORMATIU PER A LES FAMÍLIES 
Curs 2021-2022 
 
Activitat:   SORTIDA D’EDUCACIÓ FÍSICA AL BOSC VERT ICAL DE 
MATARÓ. 
Ens desplaçarem:  amb autocar 

 
Organitzada pel Seminari d’Educació Física 
 Dimecres, 9 de març de 2022 
Adreçada a l'alumnat 1r  d’ESO. 
Professors acompanyants: Professorat del centre. 

 
Lloc de trobada:    A l'institut 
Hora de trobada: 09.00h  (a primera hi haurà classe amb normalitat). 
Hora d’arribada: 14.30h aproximadament. 

 
Material que cal portar: Esmorzar, aigua, roba i calçat d’esport. 
Preu de l’activitat: 23 € que s’han d’abonar a través de l’app TPV ESCOLA. 

 
Nota: Recordem que totes les activitats organitzades pels departaments són de caràcter 
obligatori com a part de  la programació de la matèria. L'alumnat que no pugui assistir a 
alguna activitat haurà de presentar una justificació familiar. 
.......................................................................................................................................... 

 
Autorització  

 
Jo  .............................................................................................................  (pare/mare/ o tutor) 

autoritzo al meu/meva fill/a  ........................................................................................... 

a participar en la sortida a  ............................................................................................... 

organitzada pel  ............................................................................................................... 

el dia  .......................................  des de les  ............  hores a les  ........................  hores 

i que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies i vídeos que es facin en 

aquesta sortida i publicades en els entorns digitals gestionats per l’Institut: web 

i Instagram del centre. 
 
Signatura 
 
 
 

 



Generalitat de Catalunya 
Institut Montserrat Miró i Vilà  
Carrerada, s/n 

     08110 Montcada i Reixac 
     Telèfon  (93) 564 35 52 - 564 27 81 
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     www.iesmm.org 
 

FULL INFORMATIU PER A LES FAMÍLIES 

Curs 2021-2022 
Activitat:   Educació Física en el medi aquàtic. NATACIÓ 1r d’ ESO 
 

Els informem que, un any més, donem continuïtat a l’activitat de piscina al nostre 
institut dins  del currículum d’Educació Física. Això significa que forma part de la 
programació de la matèria, i que es fa en horari escolar. Per tant, té caràcter 
obligatori. 
Aquesta activitat està sostinguda pel Consell Escolar. És un privilegi, tant per 
alumnes com pel professorat d’Educació Física, poder gaudir dels avantatges que 
ens ofereix el medi aquàtic. 
L’alumnat realitzarà 8 sessions a la instal·lació de Montcada Aqua,  en les quals es 
pretén potenciar la seva condició física mitjançant un treball específic de  
flotació, d’apnees, de desplaçament subaquàtic i de millora de la tècnica dels estils 
principals. Les sessions seran impartides pel professor/a d’Educació Física del 
grup. 

  Organitza el departament d’Educació Física.  
  Calendari d’inici de les sessions segons els grups: 
  1r A: dimarts 15/03/22        1r B: dimecres 16/03/22     
  1r C: dimarts 15/03/22          1r D: dijous 17/03/22          
 
Material que cal portar:  banyador de piscina, casquet de bany,  ulleres (molt 
recomanable), xancletes, tovallola i cadenat petit per tancar la roba  en les 
taquilles individuals dels vestuaris de grup. 
 Preu de l’activitat: 24€. S’haurà d’abonar a través de la plataforma TPV Escola 
durant el mes d’octubre. 

 

Qualsevol informació d’interès o a tenir en compte pel professor/a 

d’Educació Física, convé que la comenteu a continuació o si ho preferiu ens 

faciliteu el número de telèfon per posar-nos en contacte: 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

 



AUTORITZO el meu fill/a: 

............................................................................................................................................ 

DEL CURS ......................DEL GRUP............................a participar de les 8 sessions de 

piscina a la instal·lació Montcada Aqua. ENCERCLEU el que correspongui..              

SAP NEDAR                           NO sap nedar 

 

NOM I COGNOM DEL PARE/MARE/TUTOR-A: 

_______________________________________________________________________ 

SIGNATURA (pare, mare, tutor/a): 

DATA: ______ d’octubre de 2021 
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FULL INFORMATIU PER A LES FAMÍLIES 
(Modificació del lloc de trobada i horari) 

 
Curs 2021-22 
Activitat:  Sortida a l’Ermita d’en Reixac.  
Ens desplaçarem:  a peu 

 
Organitzada per Coordinació d’APG i Educació Física 
Dijous, 28 d’octubre de 2021 
Adreçada a l'alumnat del curs:  1r ESO 

 
Lloc de trobada:  A  l’institut. 
Hora de trobada: 8.00h 
Hora d’arribada: 14.30h aproximadament. 

 
Material que cal portar: Roba, calçat esportiu, gorra(opcional) i una motxilla petita amb 
l’esmorzar i aigua. 
 

 
Nota: Recordem que totes les activitats organitzades pels departaments són de caràcter 
obligatori com a part de  la programació de la matèria i que no cal signar l’autorització, 
atès que es va realitzar amb la documentació de sortides dintre del municipi a l’inici de 
curs. 
 
L'alumnat que no pugui assistir a alguna activitat haurà de presentar una justificació 
familiar.  
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FULL INFORMATIU PER A LES FAMÍLIES 
Curs 2021-2022 
 
Activitat:   SORTIDA DE COHESIÓ APG A REIXAC. 
Ens desplaçarem:    

 
Organitzada pel Seminari d’Educació Física 
  
 
Adreçada a l'alumnat 1r  d’ESO. 
Professors acompanyants: Professorat del centre. 

 
Lloc de trobada:    A l'institut 
Hora de trobada: 09.00h  (a primera hi haurà classe amb normalitat). 
Hora d’arribada: 14.30h aproximadament. 

 
Material que cal portar: Esmorzar, aigua, roba i calçat d’esport. 
Preu de l’activitat: Gratuïta  que s’han d’abonar a través de l’app TPV ESCOLA. 

 
Nota: Recordem que totes les activitats organitzades pels departaments són de caràcter 
obligatori com a part de  la programació de la matèria. L'alumnat que no pugui assistir a 
alguna activitat haurà de presentar una justificació familiar. 
.......................................................................................................................................... 

 
Autorització  

 
Jo  .............................................................................................................  (pare/mare/ o tutor) 

autoritzo al meu/meva fill/a  ........................................................................................... 

a participar en la sortida a  ............................................................................................... 

organitzada pel  ............................................................................................................... 

el dia  .......................................  des de les  ............  hores a les  ........................  hores 

i que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies i vídeos que es facin en 

aquesta sortida i publicades en els entorns digitals gestionats per l’Institut: web 

i Instagram del centre. 
 
Signatura 

 


