AUTORITZACIÓ ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA /
EXTRAESCOLAR
Col.legi LA ENCARNACION
: Plaça Sant Pere, 5. 46410-Sueca (València)
: 96 170 03 25 Fax: 96 171 22 58
E-mail: laencarnacion@laencarnacion.es Web:http://www.laencarnacion.es

El cos humà.
En la muntanyeta dels Sants, el doctor
“Turuleta” camina una mica despistat i confon l'orella amb el braç i el
nas amb el peu. Necessita l'ajuda dels xiquets i xiquetes per tornar a
aprendre tot el que sabia Pobra Turuleta!

ACTIVITAT A REALITZAR

Medi físic, natural, social i cultural: Valorar la importància del medi
físic, natural, social i cultural, per mitjà de la manifestació d’actituds
de respecte i la intervenció en la seua cura, segons les seues
possibilitats.
Coneixement de si mateix i l’autonomia personal: Desenvolupar
actituds i hàbits de col·laboració i ajuda articulant el seu
comportament amb les necessitats, demandes, requeriments i
explicacions del demés.

0BJECTIUS DE L’ACTIVITAT

CURS

Etapa d’Infantil

DATA

9 de Novembre de 2018

PROFESSOR RESPONSABLE

Les professores d’Infantil i els monitors de “Explora”

PREU

17 € (En aquest preu va inclòs l’autobús i l’excursió)

TERMINI DE PAGAMENT A SECRETARIA

05/11/2018

HORA I LLOC D’EIXIDA

9’00H des de la granja arrossera.

HORA I LLOC D’ARRIBADA

16’30H a la granja arrossera.

OBSERVACIONS

Els xiquets han de dur un esmorzar, beguda i el dinar ( entrepà millor
que tuppers). Els xiquets de 3 anys han de dur una muda completa.
Es recomanable dur una gorra i que els fiqueu protecció solar.
Encara que estan els monitors, les mestres estarem acompanyant als
xiquets durant les diferents activitats.

NOTA IMPORTANT: Les activitats complementàries / extraescolars formen part del procés d’ensenyançaaprenentatge. Durant l’activitat l’alumne està baix la responsabilitat dels professors i té l’obligació de complir les
normes que estos li indiquen, sent d’aplicació el RRI en cas d’actituds inadequades.
Podeu consultar aquesta i altres circulars en el següent enllaç: www.laencarnacion.es/documents.htm
(Retallar per la línia de punts i entregar al responsable de l’activitat)
.......................................................................................................................................................................................................................................

Núm. Circular 13/2018-2019
Jo (pare/mare/tutor legal)______________________________________________ autoritze
a l’alumne/a __________________________________________________ perquè assistisca a
l’activitat de ______________________________programada per al dia ________________
USUARIS DE MENJADOR: Volen que se’ls prepare el dinar del Col·legi? Sí  NO 
OBSERVACIONS (Indicar en la part posterior d’aquesta solapa
entregada al responsable de l’activitat)

DNI i signatura (pare/mare/tutor legal)
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