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Benvolguda família,  

El proper divendres 25 de maig, l’alumnat de 5è farem una sortida a Lleida amb tren. Visitarem la Seu Vella 

amb l’objectiu de complementar el treball fet prèviament a l’aula. Es tracta d’una activitat que queda inclosa 

dins la quota dels 5€.  

 

La planificació del dia és la següent: 

 

 A les 9 del matí tothom a l’escola.  

 A les 10.43 agafarem el tren cap a Lleida.  

 Visita a la Seu Vella. 

 A les 16.07 tornarem cap a Tàrrega i arribarem a les 17.00 aproximadament. En cas que vulgueu 

venir-los a buscar, el lloc de recollida serà l’estació de tren, sinó marxaran sols des d’allà.  

 

Cal portar:  

 Esmorzar 

 Dinar: només necessitem un entrepà embolicat amb el boc’n roll o altres aliments a dins d'una 

carmanyola, alguna fruita i beguda (aigua en una ampolla de plàstic). Seria interessant que el vostre 

fill o filla portés una tovalló de roba.  

Recordeu que Quàlia té un servei de pic-nic per les sortides. En cas que en vulgueu disposar, 

cal que ho comuniqueu al despatx de l’AMPA com a molt tard el dia anterior a la sortida. (consulteu 

les condicions al mateix despatx) 

 Roba i calçat còmode.  
 

* En cas de previsió de pluja, l’activitat es suspendrà i l’activitat escolar serà l’habitual, per tant, hi haurà 

servei de menjador i els nens/es que dinen a casa sortiran a les 12:30h. En cas que fos el mateix dia que 

s’hagués d’anul·lar la sortida, els alumnes dinaran a l’escola amb els/les mestres. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

En/Na_______________________________________ amb DNI __________________________ 
 
Com a mare, pare o tutor de l’alumne ________________________________________________ 
 
              Autoritzo 
              

 

 
 

                                                                                                                    No Autoritzo 
 
A assistir a la sortida escolar a Lleida, divendres 25 de maig de 2018, sempre d’acord amb les condicions que exigeix la 
llei en quant a acompanyants i conformitat del Consell Escolar. 
Faig extensiva aquesta autorització a les decisions que fossin necessàries adoptar en cas d’urgència. 
I per a què així consti, signo la present a 
 
I autoritzo que el meu infant pugui marxar sol de l’estació de tren, un cop acabada l’activitat escolar.  
              

 
 

 

                                                                                                                   Sí 
              
 

 

                                                                                                                   No  
 
 
Tàrrega, ______ de _______________ de 2018              Signatura mare, pare o tutor. 

 

 

 

 

 


