
                           La Garriga, 5 de maig de 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
Benvolguts mare i pare, 
 
Us comuniquem que els propers dijous 12- 19 de maig i el 2 de juny  d’enguany, els/les alumnes de  
3r d’ESO realitzaran les classes d’Educació Física a l’Escola de Ball Interdansa (c/ Artesans, 6 de La 
Garriga). El motiu és que treballarem les danses urbanes i allà disposem de la millor infraestructura i 
els millors recursos tècnics i humans que podríem tenir. Els professors que impartiran les sessions són 
professionals, i les aules són grans i estan equipades amb parquet, miralls, equips de so, etc.  
 
L'objectiu és iniciar-se en les danses urbanes i conèixer aquestes disciplines de forma pràctica.  
 
El preu total és de 14,84 euros per alumne (l’hora surt a 2,47 euros). El rebut es passarà pel banc. 
 
Les classes tindran el seu horari habitual (de 14:45 h a 16:45 h), però quedarem directament a la 
porta d’entrada de Interdansa. Els/les alumnes que aquells dies facin ús del servei de menjador, a les 
14:15h sortiran de l’escola i aniran caminant fins a l’escola de ball acompanyats pel professor 
d’Educació Física. 
 
A les 16:45h, els podreu passar a recollir allà mateix, o bé podran marxar sols. 
Cal que confirmeu quina opció preferiu. En cas que els passeu a recollir, es prega puntualitat. El 
professor, tenint en compte que la instal·lació romandrà oberta i que hi ha una sala d'espera, passat 
un temps prudencial, marxarà. 
 
 
         Ben atentament, 
 
 
        Felip de Dalmases i Thió 

Director. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
BUTLLETA D’AUTORITZACIÓ – Danses urbanes 3r ESO 
 

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 classes d’Educació Física a l’Escola de 
Ball Interdansa de La Garriga els dijous 12-19  de maig i 2 de juny  d’enguany amb l’escola Sant LLuís 
Gonçaga. 
 
 

 Marxarà sol/a.          El/la passaré a recollir a les 16:45h 
 
 
 

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