La Garriga, 11 de juny de 2021

Benvolgudes famílies,
Com a cloenda del curs els alumnes i tutors de 3r d’ESO hem decidit de fer dues sortides els dies 21 i
22 de juny, darrers dies de curs.
Dilluns dia 21 – Bicicletada a Granollers
Un cop celebrada l’activitat del nostre patró Sant Lluís a primera hora del matí marxarem tots junts
amb bicileta a Granollers. Farem una volteta pel centre i un gelat. De tornada pararem al parc del
Falgar de les Franqueses a dinar tots junts i retornarem havent dinat.
 Per aquest dia cal dur:
Bicicleta i casc (obligatori)
Esmorzar i dinar.
Roba còmode i crema solar.
Dimarts dia 22 - «Pltxiqui»
Serà un dia de cloenda passada per aigua, sol i sorra. Anirem a la platja de Santa Susanna, prop de
Malgrat de Mar. Per proposta dels propis alumnes, sembla que a aquesta platja hi ha força activitats
lúdiques per poder fer (inflables entre altres) que lliurament alguns alumnes volen realitzar per
amenitzar l’estona.
Aquest dia el desplaçament serà en bus. El preu del bus és de 15,86 euros i es passarà pel banc
 Per aquest segon dia cal dur:
Tot el necessari per un dia de platja (sobretot crema solar)
Esmorzar i dinar.
Diners si es vol fer activitats lúdiques.
Aquests dos dies està prevista l’entrada d’ESO a les 8:45h del matí i es finalitzarà el dia a les 16:45h
com ja és habitual.
Atentament,
Felip de Dalmases i Thió.
Director
---------------------------------------------------------------------BUTLLETA D’AUTORITZACIÓ - Bicicletada i Platja de Santa Susanna
En / Na. ................................... (pare/mare de l’alumne/a) autoritzo al meu fill / a la meva filla
......................................... (nom de l’alumne/a) que assisteixi a les dues sortides que es realitzaran el dilluns dia
21 a Granollers (bicicletada) i dimarts dia 22 de juny de 2021 a la platja de Santa Susanna amb l’escola Sant
LLuís Gonçaga.
Si el/la teu/va fill/a és fixe/a al servei de menjadors, especifiqueu si voleu que l’escola li proporcioni el dinar:
Sí 
NO 
Signatura del pare / mare
Escola Sant Lluis Gonçaga

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