La Garriga, 25 de maig de 2022

SORTIDA AL CRAM
Bon dia famílies,
El proper dimarts 31 de maig els nens i nenes de Cicle Inicial anirem d’excursió al CRAM (Centre de
Recuperació d’animals marins) situat al Prat de Llobregat on realitzarem una visita guiada pel centre i farem
un taller sobre els dofins. Creiem que és molt important cuidar el nostre entorn i en aquest cas, de la diversitat
marina. Quina millor manera de fer-ho que visitar un centre on recuperen animals marins, investiguen i fan
projectes de conservació. Així podrem veure de primera mà el mal que podem causar als animals sinó vigilem
i cuidem el nostre entorn. Hi anirem amb autocar
Posteriorment anirem tots junts a dinar i passar una bona estona pels voltants del centre.
 Per tal d’arribar puntuals a l’activitat, la sortida la farem a les 8:45h des del Carrer Guifré. Les tutores
recollirem als nens i nenes que fan les permanències del matí i els portarem cap a l’autocar.
 L’arribada serà, com sempre, al Carrer Guifré a les 17h.
Què cal portar? dinar, aigua, calçat i roba cómoda, gorra marcada amb el nom, crema solar posada de casa i
una mascareta ( l’haurem de dur a l’estona de l’autocar)
L’esmorzar el proporcionarà l’escola.
El preu de la sortida és de 24,35 euros i el rebut es passarà pel banc.
Atentament,
Felip de Dalmases i Thió
Director
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BUTLLETA D’AUTORITZACIÓ - SORTIDA AL CRAM
En / Na. .....................................................................(pare/mare de l’alumne/a), autoritzo al meu
fill/a.................................................................. (nom de l’alumne/a) per tal que assisteixi a la sortida del proper
dimarts dia 31 de maig de 2022 al Cram (El Prat de Llobregat) amb l’Escola Sant Lluís Gonçaga de La Garriga.
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 Lluís Gonçaga
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