
 

Benvolgudes famílies, 
 
Amb l’objectiu de millorar la competència en llengua anglesa de l’alumnat, ens plau d’informar-vos de               
l’organització d’unes estades d’immersió en anglès que tindran lloc el proper curs escolar             
2019-2020 i de les quals es podran beneficiar prop d’uns 52 alumnes de 2n d’ESO. 
 
L’acció s’emmarca en el Programa d’orientació i reforç per a la millora i suport en l’educació finançat                 
a través del Fons Social Europeu i gestionat, a l’Estat espanyol, pel Ministeri d’Educació i Formació                
Professional.  
 
El Departament d’Educació ha signat un acord de col·laboració amb l’Agència Catalana de la              
Joventut per a l’organització de les estades. Les estades seran de 3 dies i 2 nits en règim de pensió                    
completa a albergs de la xarxa XANASCAT i s’esdevindran durant els mesos d’octubre de 2019 a                
juny de 2020. L’allotjament, les activitats educatives i la manutenció són gratuïtes per a l’alumnat.               
Les despeses de desplaçament, en canvi, aniran a càrrec de les famílies.  
 
Atès que aquesta iniciativa només garanteix la participació subvencionada de 52 alumnes, els             
criteris que s’aplicaran per tal de seleccionar l’alumnat participant seran els següents: 
 

1) Bon comportament al centre i una bona actitud envers l’aprenentatge 
2) Qualificacions d’anglès del curs 2018/19 
3) Actitud envers l’aprenentatge de la llengua anglesa 
4) Responsabilitat/maduresa 

 
Per tal d’inscriure el/la vostre/a fill/a en aquesta activitat necessitem la vostra autorització. Us              
demanem que lliureu l’autorització, que trobareu al peu d’aquest document, degudament signada a             
consergeria abans del 26 de juliol. Aquest document també estarà penjat al web de l’Institut, podeu                
baixar-lo i enviar-lo al correu de l’institut (e3008390@xtec.cat). Us recordem que l’autorització no             
implica necessàriament que l’alumne/a participi finalment en aquesta estada. El llistat definitiu us el              
comunicarem a partir del 15 de setembre. 
 
Cordialment,  
 
Andreu Blaya 
Director Institut Torreforta  
Torreforta, 8 de juliol de 2019  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En/Na......................................................... amb DNI ……………………..com a pare/mare/tutor legal de        
l’alumne/a ................................................................... confirmo que SÍ que estem interessats que el          
centre inscrigui el nostre/a fill/a per optar a participar en les estades d’immersió lingüística el proper curs                 
2019/2020. 

Signat: 

 

 

 
 

 

mailto:e3008390@xtec.cat

