
                                                                                                         La Garriga, 13 de gener de 2023

Benvolgudes famílies,

El  DIJOUS 19 DE GENER, els nens i nenes de 3r de primària aniran d’excursió a la fàbrica de
ColaCao a Parets.

En aquesta sortida visitaran les instal·lacions de la fàbrica i participaran d’un taller on aprendran
les  característiques  del  producte  natural  del  cacau,  del  qual  s’obtenen  els  productes  ja
manufacturats: ColaCao i Nocilla.

Al llarg de tota la visita les monitores parlaran de molts altres temes com de la importància de
tenir una alimentació saludable,  la piràmide d'aliments, les normes de seguretat ...

És una experiència molt dinàmica que convida a participar els alumnes en tot el recorregut.
Aquesta activitat està centrada en l’àmbit de Medi Social.

En aquesta activitat ens conviden a l’esmorzar. Per tant, NO CAL PORTAR ESMORZAR.

Si hi  ha algun alumne/a que tingués algun impediment en menjar productes provinents  del
cacau hauria de portar el seu esmorzar.

✓ Horari: Sortida a les 9:00h del matí des de l'escola (preguem puntualitat) i arribada cap a les
12:00h . 

A les 13h marxarem a dinar puntualment com cada dia a casa o a l’escola.

El preu de la sortida és de 17,72€ euros i el rebut es passarà pel banc.

Cal portar una mascareta.
Cal portar la motxilla amb la PAUTA.

Esperem gaudir de la sortida !

Felip de Dalmases i Thió.
Director.

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

           BUTLLETA D’AUTORITZACIÓ – Fàbrica de Colacao i Nocilla

En/Na.  (pare/mare de l’alumne/a) autoritzo al meu fill / a la
meva filla                                    (nom de l’alumne/a) que assisteixi a la sortida que es
realitzarà el dijous 19 de gener de 2023 a la fàbrica de Colacao i Nocilla de Parets amb l'escola
Sant Lluís Gonçaga de la Garriga. 

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

 Escola Sant Lluís Gonçaga             Fàbrica de Colacao i Nocilla             3r de primària        Curs 2022-23
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