COMUNICAT D’ACTIVITATS
Assumpte: SETMANA D’ACTIVITATS ALTERNATIVES 4t ESO
Benvolguts/Benvolgudes
La setmana del 26 de febrer al 2 de març, l’alumnat de 4rt d’ESO de l’Institut Narcís Xifra Masmitjà
que no va de viatge a Dublín, realitzarà activitats alternatives. Algunes d’aquestes activitats es
desenvoluparan al centre i altres consistiran en sortides de peu a l’entorn.
En cas que algun alumne no pugui venir, cal que ens ho comuniqui i porti una l’autorització signada.
La resta han de portat signat el permís per les sortides que farem. És indispensable per a una bona
organització.
Cal que tothom porti l’equipament i els materials adequats. Hi haurà un pagament de 4€ per
l’activitat que farem al Museu d’Art.
A continuació us adjuntem una graella on detallem les activitats que es faran durant la setmana.

Dia
Dilluns 26

Dimarts 27

Dimecres 28

Dijous 1

Divendres 2

Activitat

Característiques

Material

Lloc

Fotografiant
les ribes del
Ter.

Instruccions i preparació
de l’activitat a l’aula : 1h
Sortida :3h.
Retorn a l’institut:
Elaboració del recull
fotogràfic i fitxes
tècniques: 2h
Activitats Manipulatives a
l’aula.
Taller Investiga la vacuna
del VIH.Taller de recerca
biomèdica ( Caixaforum)
Activitats de jocs
tradicionals al pati.

Alguna mena
de càmera
per fer
fotografies.
Pot ser mòbil.

Institut i a
peu
seguint el
Ter

Artur Antúnez

Jocs de taula
1r bloc

A l’institut
fi ora el
taller
concertat

Anna Palahí

Cal dur
l’esmorzar i
estris per
dibuixar

Anirem a
peu
potser
s’haurà
de pagar
alguna
cosa

Marina Padrós

Pícnic/dinar
col·laboració
a càrrec de
l’alumnat

A peu vall
de SANT
Daniel

Marien Borràs

Institut

Cristina Verdaguer

Taller a les
aules i jocs
de pati i
carrer.

Visita a
museus i
espais
culturals.
Girona
antiga:
activitat de
dibuix.
Caminada i
dinar
Scape room
i pel.lícula i
activitats
biblioteca

Per grups preparar la
visita dinamitzada.
Dibuixarem volums de la
catedral i vistes de
Girona

Pujada a Sant Miquel i
dinar a la font del ferro

Professorat

RETORNAR SIGNAT EL DILLUNS 19 DE FEBRER
AUTORITZACIÓ D’ACTIVITAT.
En/Na_____________________ amb DNI__________________ com a
pare/mare/tutor de l'alumne/a______________________
AUTORITZO el meu fill/a a participar en totes les activitats i sortides del dia 26
de febrer al 2 de març de 2018 que teniu detallades al full anterior.
Signatura
Dono permís, si l’activitat es desenvolupa a Girona, que el meu fill/filla no
retorni al centre en finalitzar
Signatura
.........................................................................................................................

JUSTIFICACIÓ DE NO ASSISTÈNCIA
En/Na_____________________ amb DNI__________________ com a
pare/mare/tutor de l'alumne/a______________________
JUSTIFICO que el meu fill/a no participarà a les ACTIVITATS DE LA
SETMANA ALTERNATIVA de 4t d’ESO del dia 26 de febrer al 2 de març de
2018
Signatura

