
                                                    La Garriga, 17 de maig de 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Benvolgudes famílies, 
 

El proper dimecres dia 29 de maig de 2019, els nens i nenes de 3r i 4rt de primària anirem d’excursió 
a Sabadell i visitarem la Masia Can Deu. 
 

Els nois i noies de tercer, participaran en el circuit «Món Rural» que és un viatge en el temps, uns 
cent anys enrere, per copsar la manera de vida, les condicions socials, tecnològiques i l’estructura 
familiar dels pagesos en aquella època, essent una mostra representativa del sector primari a 
Catalunya. A través de l’observació i de plantejar diferents preguntes, els alumnes aniran descobrint 
les característiques principals de la masia i com s’adequava la vida del pagès a l’entorn físic. 
 

Els/les alumnes de quart, faran el circuit «El bosc mediterrani». Durant el taller treballaran de 
manera pràctica les tècniques d’orientació i interpretació de mapes, fent palesa la influència del 
medi físic sobre els éssers vius del bosc. També identificarem les principals espècies animals i 
vegetals que conformen el bosc, per copsar el concepte d’interrelació entre els elements i 
comprendre el paper de l’home com a agent modificador del paisatge. 
 

 Horari:  Sortida a les 9:00h del matí des de l'escola (preguem puntualitat) i arribada a les   17:00h 
de la tarda, aproximadament, al carrer Guifré. 
 
Els tutors acompanyarem als nens i nenes que es quedin a permanències o tinguin alguna 
extraescolar fins a l'escola . 
 

 El preu de la sortida és de 17,21  euros i el rebut es passarà pel banc. 
 

 Cal portar esmorzar, gorra, dinar i beguda.  
 
 Atentament, 
        Felip de Dalmases i Thió 
                                                                           Director
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    

      BUTLLETA  D’AUTORITZACIÓ – Masia Can Deu 
 
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 del proper dimecres dia 29 de 
maig de 2019 a Masia Can Deu de Sabadell amb l’escola Sant Lluís Gonçaga. 
 
 
Si el teu fill / la teva filla és fix/a al servei de menjadors, especifiqueu si voleu que l’escola li 
proporcioni el dinar:     SI                                         NO   
 
 
 
   Signatura del pare/mare ......................... 
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