
SORTIDA FI DE CURS A TARRAGONA 

El DIJOUS 2 de maig els nens i nenes de tercer i quart 

realitzarem una sortida per veure com vivien els romans a 

Tarragona. 

Activitats a realitzar: 

 Taller de com era la vida quotidiana d´una ciutat romana i de com 

vivien els romans a traves d´activitats lúdiques (vestuari ,botigues, 

mosaics, jocs…).Ens podrem disfressar, jugar. 

 Passejarem per la platja. 

 Visita a l´amfiteatre ,lloc on feien els espectacles els gladiadors amb 

les feres. 

Hora de sortida:07.50 del matí(es prega puntualitat) 

Hora d´arribada:  a les  18.00 h  aprox. 

Com cada any fraccionarem la sortida en dos pagaments. El preu total 
de la sortida és de 20 €. 

1r Pagament 10€. Podeu pagar del 12 al 26 de març a la secretaria de 
l’escola . 

2n Pagament 10€. Del 8 al 12 d´abril .  

 Per tal de poder anar a la sortida cal haver pagat tot el material escolar del curs 2018/2019. 

 Recordem que l’AMPA subvenciona aquesta sortida amb 10€ per soci. Per això, aquells que siguin 
socis no caldrà que facin el segon pagament. 

 Si heu pagat la sortida i finalment, el vostre fill/a no ha pogut assistir, només es retornaran els 
diners de les activitats que tenen un preu per persona no del transport, ja que aquest es paga en 
grup. 

Si us plau, retorneu l’autorització  degudament complimentada i signada.  

  Equip de mestres de Cicle Mitjà 

___________________________________________________________________________ 

SEGON PAGAMENT 

En/Na.............................................................................com a pare/mare/tutor de l’alumne............................................ha pagat 10 € 

per la sortida a  Tarragona el dia  2 de maig. 

Data.......................................                                       Signatura 

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

PRIMER PAGAMENT 

En/Na........................................................................com a pare/mare/tutor de l’alumne................................................. i 

DNI.............................. l’autoritzo a que vagi a la sortida que es farà aTarragona el dia  2 de maig i faig el pagament de 10 €.  

Data.......................................                                       Signatura 



 

 

Equip de mestres de cicle mitjà 

 

(Si us plau retorneu l´autorització a la tutora quan es faci el 1r pagament) 

En/Na............................................................amb DNI....................................com a pare/mare/tutor de 

l´alumne..............................................................autoritzo al meu fill/a  a la sortida  que és farà a 

Tarragona el 2 de maig de 2019. 

Data......................................................   Signatura 

 

 

 

 

 

 

 

SORTIDA FI DE CURS A TARRAGONA 

 

El dimarts 26 de maig els nens i nenes de tercer i quart realitzarem 

una sortida per veure com vivien els romans a Tarragona. 

 

 

Activitats a realitzar: 



 Taller de com era la vida quotidiana d´ una ciutat romana i de com vivien els 

romans a traves d´ activitats lúdiques (vestuari,botigues, mosaics, jocs…).Ens 

podrem disfressar, jugar. 

 Passejarem per la platja. 

 Visita a l’ amfiteatre,lloc on feien els espectacles els gladiadors amb les feres. 

 

Hora de sortida:08.00 del matí(es prega puntualitat) 

Hora d´ arribada:  a les  18.15 h  aprox. 

 

 

Cal portar: 

-Esmorzar 

-Dinar 

-Beguda (no vidre) 

-Gorra 

 

 

 

 

 

 

 


