Benvolguts pares i mares,
El dimarts 17 d’octubre, els alumnes d’ESO anirem al Monestir de Poblet, a la Cova i el Museu de la
vida rural de l’Espluga de Francolí. La concentració per a la sortida serà a les 8:15 del matí i serà
des del Mercat del peix. L’arribada, a les 7 de la tarda aproximadament al mateix lloc. Els alumnes
hauran de portar esmorzar i dinar. Us demanem puntualitat ja que l’autobús sortirà a les 8:30.
Els objectius de la sortida són:
 Posar a l’abast dels alumnes la possibilitat de treballar el tema de la vida monàstica, la
construcció d’aquests monestirs i el naixement de la Catalunya Nova d’una manera
ordenada i sistemàtica (continguts de l’assignatura de Ciències Socials i Història)
 Visitar part de la Ruta del Cister.
 Conèixer el reial monestir de Santa Maria de Poblet pel seu impressionant conjunt
arquitectònic i per haver estat declarat per la UNESCO “Patrimoni de la Humanitat”.
Preu:
El preu de l sortida serà de 28€ i la data límit per fer el pagament serà l’ 11 d’octubre.
En cas que l’alumne no pugui assistir a la sortida, sols es podrà retornar una part de l’import perquè
no suposi un perjudici a la resta de companys.
S’ha de fer efectiu el pagament al núm. de compte del Banc Sabadell següent:
ES12 0081 0130 0800 0173 7577
Al resguard del pagament, que s’haurà de lliurar als tutors, hi ha de constar el nom i cognom de
l’alumne, i el concepte “Sortida Poblet ESO ”.
El full d’autorització signat pels pares juntament amb el resguard del pagament s’ha d’entregar als
respectius tutors/es.
Recordem que si no s’està al corrent dels rebuts de l’escola, no es podrà participar a les sortides
culturals.
Ben cordialment,
Tortosa, 3 d’octubre de 2017.
LA DIRECCIÓ I ELS TUTORS
..............................................................................................................................................................
Col·legi Ntra. Sra. de la Consolació – Tortosa
Jo pare / mare / tutor legal__________________________________________________________
de l’alumne ___________________________________________________ del curs _________
AUTORITZO el nostre fill a anar d’excursió al Monestir de Poblet del dia 17 d’octubre de 2017.
Així mateix assumeixo tota la responsabilitat dels incidents que pugui protagonitzar el meu fill/a,
siguin del tipus que siguin, sempre i quan es facin per incompliment de les directrius marcades.
Tortosa, ...... de ................. de 201.....
Signatura pare i mare

Caldrà retornar-lo signat pels dos pares

