Col·legis Parroquials

Mare de Déu de l’Olivar I
C. Santa Clara, 2 Tel. 96150 23 17

Mare de Déu de l’Olivar II
Passatge A. Aguilar Laborda, 2 Tel. 96 150 72 91

46970 ALAQUÀS (València)

Alaquàs, 31 d’octubre de 2018
Benvolguts pares i mares,
La present és per comunicar-vos que el proper dimarts dia 7 de novembre
s’instal·larà al gimnàs del centre una cúpula-planetari.
L’objectiu d’aquesta instal·lació, és el de treballar amb els vostres fills d’una
manera més motivadora, il·lustrativa i pràctica diferents conceptes relacionats amb el
temes 1 i 2 de la matèria Biologia i Geologia de 1r ESO que tracten sobre l’Univers, el
Sistema Solar i els moviments de la Terra i la Lluna així com la seua relació amb les
estacions i eclipsis. Aquesta activitat està totalment subvencionada per l’AMPA i per
tant serà gratuïta per als seus membres.
Atentament,
Els professors de la matèria Biologia i Geologia de 1r ESO
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Alaquàs, 31 de octubre de 2018
Estimados padres y madres,
La presente es para comunicaros que el próximo martes día 7 de noviembre se
instalará al gimnasio del centro una cúpula – planetario.
El objetivo de esta instalación es el de trabajar con vuestros hijos de una
manera más motivadora, ilustrativa y práctica diferentes conceptos relacionados con
los temas 1 y 2 de la asignatura Biología y Geología de 1º ESO que tratan sobre el
Universo, el sistema Solar y los movimientos de la Tierra y la Luna así como su relación
con las estaciones y eclipses. Esta actividad está totalmente subvencionada por el
AMPA y por lo tanto será gratuita para sus miembros.
Atentamente,
Los profesores de la materia Biología y Geología de 1ª ESO
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