
Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Sec d’INS Vallbona d’Anoia

PARTICIPACIÓ EN LES ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO

Assistència  a  l’obra  de  teatre  “Le  comte  de  Monte-Cristo”,  Teatre  Ateneu,
Igualada.
Dia: Dimecres, 26 d’abril de 2017.
Preu: 11€
Termini de confirmació de l’assistència i del pagament: 9 de desembre de 2016.

Amb l’objectiu  que els alumnes del  centre que fan francès puguin posar en pràctica els  seus

coneixements, des del Departament de Llengües es convida als alumnes de 1r, 2n, 3r i 4t, a la

representació de l’obra de teatre “Le comte de Monte-Cristo”, al Teatre Ateneu, a Igualada. A les

10:35  agafarem el  tren  a  Vallbona d’Anoia,  15 minuts  més tard  arribarem a  Igualada.  L’obra

comença a les 11:30, té una durada d’una hora i després té lloc una petita xerrada amb l’equip de

l’obra. Tornaríem al centre, també amb tren, abans de les 14:30. 

 El/La  senyor/a  __________________________________________________  amb  DNI  núm.

______________________________,  pare/mare/tutor  legal  de  l’alumne/a

____________________________________________________ que cursa ____ d’ESO

□Confirma que el seu fill/a participarà a la sortida al teatre organitzada pel centre el 26

d’abril  de 2017 i  adjunta el  resguard del  pagament  de  l’ingrés en efectiu al  núm. de
compte del centre

 ES68 0182 1919 12 0200035246 (data límit pagament: 9 de desembre de 2016)

□Confirma que el seu fill/a no participarà a la sortida al teatre organitzada pel centre el

26 d’abril de 2017.

Signatura del pare/mare/tutor legal:  

Notes:
1. Aquest document s’ha de lliurar emplenat a Secretaria.
2. En el cas que no es presenti aquest document en el termini establert s’entendrà que l’alumne/a no 
participa en l’activitat.

Vallbona d'Anoia, 21 de novembre de 2016
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