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Benvolguts pares i mares:
Ens complau informar-vos que el proper dimecres 14 de febrer realitzarem una
visita cultural al poble de Vilafamés (Castelló) amb els següents objectius:
♦ Descobrir i valorar les diferents maneres de parlar valencià.
♦ Conéixer aspectes de la història de la ciutat a través dels seus monuments més
importants.
♦ Conéixer l’art contemporani del nostre país i potenciar el respecte al patrimoni
cultural.
♦ Treballar l’orientació sobre un mapa i la localització dels llocs importants.
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HORARI:
Eixida: 7:45 h - A la porta de l’escola, per comprovar que hi som tots.
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Arribada: 16:30 h – Parc de la Sequieta.
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MATERIAL:
Dossier, llibreta, bolígraf i mòbil per a fotos i gravacions. Calcer i roba còmoda.
L’esmorzar i el dinar.

MATERIAL:
Dossier, llibreta, bolígraf i mòbil per a fotos i gravacions. Calcer i roba còmoda.
L’esmorzar i el dinar.

PREU: 4 €

PREU: 4 €

Per als socis de l’AMPA l’autobús està SUBVENCIONAT.
Els que no ho són han de pagar en total (visites + autobús): 4 + 10 = 14 €

............................................................................................................................
EN / NA__________________________________________ pare/mare o tutor
AUTORITZE el meu fill/la meua filla __________________________________,
del grup 2n _____ d'ESO, a anar a Vilafamés el proper dimecres 14 de febrer.
Signatura
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