Sant Pere de Ribes, 22 de març de 2019

EXCURSIÓ A SANT PAU
Benvolgudes famílies,
Ens adrecem a vosaltres per tal d'informar-vos que els propers dies 24, 25 i 26 d’abril, a la
tornada de les vacances de Setmana Santa, i aprofitant que P5, 2on i 4art marxen de colònies,
realitzarem una excursió optativa per dinar fora de l’escola amb els Infants usuaris de menjador
(P3, P4, 1r, 3r, 5è i 6è), si el temps ens acompanya.
Com entenem que poden haver famílies que no vulguin que aquell dia els seus fills/es surtin de
l'escola, posem dos propostes/opcions al vostre abast, de les quals ens haureu d’informar triant
la que millor us convingui, si us plau.
Són les següents:
1. Per a les famílies que SÍ vulguin participar de la sortida
Sortirem a les 12:45h de l'escola i anirem caminant fins a Sant Pau, en arribar, els
infants podran gaudir d’un pícnic a l’aire lliure i després jugar en aquest espai privilegiat.
En acabar, tornarem a l'escola a les 14:45h per continuar les classes amb normalitat.
Aquells alumnes que no siguin usuaris habituals de menjador, però vulguin també
participar de l’excursió, podran apuntar-se tot seguint les indicacions.
2. Per a les famílies que NO vulguin participar de la sortida
Els Infants romandran a l'escola amb normalitat i dinaran el menú del dia.

És imprescindible per participar de la sortida:
 portar l’autorització adjunta (Autorització de sortida dins de l’horari de menjador).
 portar calçat adequat, una gorra pel sol i una motxilla per posar el pic-nic.
Ordre de les sortides:




Dimecres dia 24: aniran els infants de P3 i P4
Dijous dia 25: aniran els infants de 1r i 3r
Divendres dia 26: aniran els infants de 5è i 6è

En cas de pluja, la sortida no es realitzarà.
S’ha de retornar l’autorització degudament emplenada abans del divendres dia 5 d’abril.
Per a qualsevol informació o aclariment, restem a la vostra disposició.
Esperem que la proposta us agradi i aprofitem l’ocasió per saludar-vos cordialment.
Atentament
Equip Jocs i Taula

Sant Pere de Ribes,

de

del 2019

AUTORITZACIÓ DE SORTIDA DINS DE L’HORARI DE MENJADOR
En/na………………………………………………………………………………………………………
amb DNI núm………............................…….................................................... pare/mare o tutor/a
de l’alumne/a.............................................................................................que cursa ………………

Autoritzo al meu fill/a ha realitzar la sortida del dia:

24 d'abril - P3 i P4
25 d'abril - 1r i 3r
26 d'abril - 5è i 6è
(marqueu amb un X la

vostra opció)

Signatura del pare/mare o tutor/a

