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Benvolguda família,

El proper  divendres 18 d’octubre  els nens i nenes de 6è participarem a la

matinal  d’esport  de  Sant  Eloi organitzada  pel  Seminari  de  Mestres

d’Educació  Física  de  l’Urgell  i  amb  la  col·laboració  del  Consell  Esportiu  de

l’Urgell. En aquesta activitat hi prendran part els escolars de 6è i 1r cicle d’ESO

de  diferents  centres  educatius  de  la  comarca  de  l’Urgell. Està  previst  que

l’activitat comenci a les 10h i finalitzi a les 12.30h. Serà necessari portar el

xandall  i  la  samarreta  de  l’escola.  Recomanem  que  tots  els  infants  portin

esmorzar en una petita motxilla ja que durant el matí hi haurà un desgast físic

important i serà necessari una bona hidratació i alimentació. Hi ha l’opció que

aquells infants que vagin a dinar a casa puguin marxar des de Sant Eloi i no

hagin  de  retornar  cap  a  l’escola.  Els  infants  que  hagin  de  dinar  a  l’escola

retornaran al  centre amb el  professorat.   L’activitat  està subvencionada per

l’AMPA de l’escola ja que aporta 5€ per infant per a les activitats a l’entorn

local.

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

TROBADA ESPORTIVA A SANT ELOI , 18 d’octubre de 2019
(només cal omplir-la en cas que l’alumne vagi a dinar a casa)

En/Na_______________________________________ amb DNI_____________________

Com a mare, pare o tutor de l'alumne/a_________________________________________

         Autoritzo el meu fill/a a marxar sol des de Sant Eloi cap a casa.

No autoritzo el meu fill/a a marxar sol des de Sant Eloi cap a casa, per 
tant retornarà a les 13h aproximadament a l’escola.

Faig  extensiva  aquesta  autorització  a  les  decisions  que  fossin  necessàries
adoptar en cas d'urgència. I per a què així consti, signo la present a

Tàrrega, ______ de _______________ de 2019             Signatura mare, pare o tutor.
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