
                                        La Garriga,  17 de novembre de 2022.

Benvolguda família,

Us comuniquem que el proper dimecres dia 23 de novembre,  farem una sortida lúdica a Barcelona amb
els alumnes de 4t. d’ ESO: Visitarem el Big Fun Museum i també el Museu de les il.lusions. 

El Big Fun Museum és el museu d’entreteniment més extraordinari en el cor de Barcelona on en un mateix
sostre podrem gaudir de 7 museus i una zona de descans : Museu de Récord Guiness, Casa al revés, Sweet
Museum, La casa del gegant, Alícia a través del mirall, Food Art, Museu de la bogeria i una zona de descans
amb piscina de boles. I a cinc minuts del museu trobarem el Museu de les Il.lusions amb pintures 3D, que
forma part de quadres famosos. 
 
Marxarem de l’escola a les 9h i tornarem a les 17h. Anirem en tren.
De 8h a 9h hi haurà classe normal.

El preu de la sortida és de 27,26 euros i el rebut es passarà pel banc. El preu inclou l’entrada als dos
museus i el trasllat en tren

Cal portar esmorzar i dinar 

Atentament,

Felip de Dalmases i Thió
Director.

----------------------------------------------------------------------------------------------

             BUTLLETA D’AUTORITZACIÓ- Big Fun Museum i Museu de les Il.lusions (Bcn)

En / Na. .............................................. (pare / mare de l’alumne/a ) autoritzo al meu fill / a la meva

 filla ....................................... que assisteixi a la sortida de tot el dia al Big Fun Museum i Museu de les

 il.lusions de Barcelona  el proper dimecres dia 23 de novembre de 2022 amb l’escola Sant Lluís Gonçaga

Si el teu fill/la teva filla és fix/e al servei de menjadors, especifiqueu si voleu que   l’escola li proporcioni   

el dinar: SI                    NO     

Signatura del pare / mare ...........................

  Escola Sant LLuís Gonçaga         Big Fun Museum + Museu Il.lusions       BCN       4t ESO      Curs 2022-23
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