
Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut Isaac Albéniz

                   
Benvolguts mares/pares/tutors/es d’alumnes de 1r d’ESO:

Ens posem en contacte amb vostès per comunicar-vos que el dia  23 (grups A, B1 i B2) i  25 de maig
(grups C1, C2 i D) els seus fills/es duran a terme les activitats nàutiques al Club Natació Badalona.
Com ja saben, aquesta és una activitat inclosa en el Treball de Síntesi de 1r ESO El teu entorn: Badalona
oberta al mar.

HORARI I PROGRAMA
8:15 Els alumnes van a la seva aula; es passa llista i es trasllada la informació corresponent a la cap
d’estudis.
8:30 Sortida esglaonada a peu cap al CNB amb el professorat acompanyant.
Dimarts 23 de maig Dijous 25 de maig
L. González i JAM (B2 + 11 alumnes A) L. González i E. Martínez (C1+3 alumnes D)
M. Utrillas i A. Carles (B1+9 alumnes A) C. Fernández i M. Sanmartín (C2+4 alumnes D)
9:00 Arribada al CNB i esmorzar (sòlid, sense productes làctics) per evitar possibles marejos.
9:30 Els alumnes es canvien als vestuaris. 
10:00 Els alumnes es divideixen en 4 grups i fan una rotació per 4 estacions d'activitats: 

 1a estació: vela lleugera 
 2a estació: body board+windsurf 
 3a estació: paddle surf
 4a estació: caiac

13:30 Finalització de les activitats i tornada a l’ institut o durant el trajecte, segons l’autorització
signada.

MATERIAL NECESSARI
 Roba còmoda i de recanvi
 Samarreta tèrmica o vestit de neoprè, qui tingui.
 Sabatilles que es puguin mullar.
 Tovallola.
 Banyador (no bikini) 
 Gorra i ulleres de sol.
 Crema de protecció solar. Cal portar-ne una capa posada a casa ja que l’efecte de protecció no es

immediat. En el cas de pells sensibles s’han del fer aplicacions successives.
 Esmorzar 

OBSERVACIONS
 El preu està inclòs en els terminis ja ingressats i inclou el material esportiu de les activitats i l’assegurança

d’accidents.
 Si el seu fill/a pateix alguna malaltia o pren algun medicament que pugui condicionar la realització de les

activitats (asma, vertigen, lesions físiques,...), els preguem que ho indiquin en el full d’autorització, per tal
que els monitors puguin prendre les precaucions pertinents. 

 Els preguem que lliurin l’autorització adjunta abans del divendres 19  de maig.

En Badalona, a 5 de maig del 2017

Atentament,
Coordinació Pedagògica


En/Na __________________________________________________________, 

com a pare/mare/tutor de___________________________________________ del grup _____,estic assabentat 

de la sortida al  Club Natació Badalona el dia __________ i autoritzo / no autoritzo que el meu fill/a hi participi.

Signat___________________                             Badalona,  a _____ de ___________ del 2017

En/Na __________________________________________________________, com a pare/mare/tutor 

de___________________________________________ del grup _____, autoritzo / no autoritzo que el meu 

fill/a torni a casa des de el Club Natació Badalona o durant el trajecte de tornada a l’ institut.

Signat___________________                               Badalona, a _____ de ___________ del 2017


