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

 
 
ALUMNE/A_____________________________              CURS I GRUP______ 
 
 
PARTICIPACIÓ EN LES ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 1r d’ESO 
 
Taller “Els Minerals del Futur” a la UPC de Manresa. 
Dia: Dijous, 16 de novembre de 2017. 
Preu: Gratuït  (inclòs en el pagament de la quota de material) 
Termini límit de confirmació de l’assistència: dimecres, 8 de novembre de 2017. 
 
Farem el taller “Minerals del Futur” al Museu de Geologia Valentí Masachs de la UPC de                

Manresa. Descobrireu quins són els minerals del futur i com es troben dins del nostre mòbil,                

del nostre iPod, del nostre PC, de la nostra wiï, dels avions, dels cotxes de F1 i dins de                   

moltes coses del teu entorn que ni t’imagines… Per acabar, anirem a esbargir-nos una              

estona al Parc de l’Agulla, abans de tornar al centre a les 14:30h. 

 

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

 

El/La senyor/a __________________________________________________amb DNI núm.     

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

___________________________________________________ que cursa  1r d’ESO 
 

(Poseu una creu on convingui) 
❏ Confirma que el seu fill/a participarà en la sortida. 

❏ Confirma que el seu fill/a no participarà en la sortida. 

Signatura del pare/mare/tutor legal 

 
 
 
 
Nota: 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, 26 d’octubre de 2017 

 
Taller “Els Minerals del Futur” a la UPC de Manresa. Dia: Dijous, 16 de novembre de 2016. 
Preu: Gratuït (inclòs en el pagament de la quota de material)  Límit de confirmació de l’assistència: 8 de novembre 


