Col·legis Parroquials

Col·legis Parroquials

Mare de Déu de l’Olivar I
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C. Santa Clara, s/n Tel. 150 23 17
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Passatge Amadeo Aguilar Laborda, s/n Tel. 150 72 91
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46970 ALAQUÀS (València)

46970 ALAQUÀS (València)

Alaquàs, 20 de marzo de 2018

Alaquàs, 20 de març de 2018
Benvolguts pares i mares:

Estimados padres y madres:

Ens complau informar-vos que el proper divendres 23 de març el
grup del/de la seu/a fill/a realitzarà una visita cultural i didàctica al
Museu de la Beneficència de València, en l’assignatura de Ciències
Socials, amb els següents objectius:
♦
Conéixer i entendre el desenvolupament dels primers éssers
humans des de l’època paleolítica fins a l’edat dels metalls.
♦
Conéixer la cultura ibera i la romanització a València.
HORARI: de 9:00 h. a 14:20 h.
(la primera hora de classe, de 8:00 a 8:55 h., serà normal)
MATERIAL: Esmorzar, llibreta, dossier (que se’ls entregarà
abans de l’eixida), bolígraf i càmera per fer fotos (una per equip).

Nos complace informaros que el próximo viernes 23 de marzo el
grupo de su hijo/a realizará una visita cultural y didáctica al Museo de
la Beneficencia de Valencia, en la asignatura de Ciencias Sociales, con
los siguientes objetivos:
♦
Conocer y entender el desarrollo de los primeros seres
humanos desde la época paleolítica hasta la edad de los metales.
♦
Conocer la cultura íbera y la romanización en Valencia.
HORARIO: de 9:00 h. a 14:20 h.
(la primera hora de clase, de 8:00 a 8:55 h., será normal)
MATERIAL: Almuerzo, libreta, dossier (que se les entregará
antes de la salida), bolígrafo y cámara de fotos (una por equipo).

PREU de l’ACTIVITAT: 1 €
(Per als membres de l’AMPA, l’autobús estarà subvencionat).

PRECIO de la ACTIVIDAD: 1 €
(Para los miembros del AMPA, el autobús estará subvencionado).

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

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

EN / NA _______________________________________________

DON / DOÑA__________________________________________

amb DNI nº_____________________ AUTORITZE A __________

con DNI nº _____________________ AUTORIZO A ___________

__________________________________, del grup 1r _____ d'ESO,

_______________________________, del grupo 1º ______ de ESO,

a anar a València el proper divendres 23 de març.

a ir a Valencia el próximo viernes 23 de marzo.

Signatura:

Firma:
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