Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Institut Sa Palomera
Carrer Vilar Petit, 25 17300 Blanes
Tel. 972 35 09 09

19 de desembre de 2019
Benvolguts pares i mares,
Ens dirigim a vostès per tal d’informar-los que l’Equip Docent de 3r d’ESO es planteja
realitzar e l t re b all d e sín t e si a la Vall d’Aran. La realització d’aquest treball
formarà part del currículum del seu fill o filla i té com a objectiu principal posar els
alumnes en situacions reals i comprovar si són capaços d’aplicar en un entorn
desconegut per ells el que han après a l’aula.
En aquesta sortida es treballaran totes les àrees del currículum mitjançant
activitats realitzades en petit grup o individualment, amb el suport dels professors i
professores acompanyants. Creiem que, participant en aquesta sortida, els seus
fills se sentiran més motivats i il·lusionats i treballaran amb més entusiasme.
La sortida, que es farà a la Vall d’Aran, tindria una durada de cinc dies (30 i 31 de març
i l’1, 2 i 3 d’abril de 2020).
Pel que fa a l’aspecte econòmic (allotjament i manutenció, desplaçament des de
Blanes a la Vall, activitats, desplaçament per a realitzar les activitats, monitors, etc.),
tindrà un cost total aproximat de 275 €. Segurament l’AMPA subvenciona una part de
la sortida.
El pagament s’haurà de realitzar en dos terminis:
•

El primer pagament de 100 € per reservar la plaça s’ha d’ingressar entre el 10
de gener i el 7 de febrer de 2020.

•

El segon pagament s’haurà d’ingressar entre el 25 de febrer i el 12 de
març 2020. Els comunicarem amb antelació el que hauran
d’ingressar ja que haurem restat la subvenció de l’AMPA.

El pagament i l’autorització es realitzarà a través de l’App Duma interactiva. En cas que
l’alumne pateixi una intolerància, al·lèrgia, malaltia crònica o dieta especial que no hagi
estat informada al centre els preguem que ho notifiquin als tutors/es.
Un cop s’hagi fet el primer ingrés considerarem que la plaça està reservada.
No dubtin a plantejar-nos qualsevol pregunta que tinguin sobre l’activitat proposada.
El tutor o tutora els atendrà de bon grat.
Atentament,
Tutors, Coordinadors i Equip Docent de 3r d’ESO

Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Institut Sa Palomera
NOTIFICACIÓ D’INTOLERÀNCIES, AL·LERGIES I MALALTIES CRÒNIQUES.
El/La sotasignat ................................................., amb DNI número .........................,
pare/mare/tutor/a de l’alumne/a..................................................................................
de 3r d’ESO, grup ............., manifesto que:

1. Informo que el meu fill pateix les següents:
Al·lèrgies:

Intolerància:

Malalties cròniques:

Medicació:

Dietes alimentàries especials:

Altres dades:

Blanes,

Signatura

