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Programa de les activitats TS 2n curs 2019-2020  
 
 

 Dilluns  8 de juny  Dimarts  9 de juny  Dimecres  10 de juny  
 

Matí Visita a la vila de Ducal 
de Montblanc 

Visita a la cova de la Font 
Major 

Taller de la vinya i el vi 
 
Taller d’auques  

Tarda  Visita al monestir de 
Poblet ( i vespres ) 

Taller d’orientació 
 

Tornada 
Fabrica de galetes 
 
 

Nit  Joc dels cavallers Discoteca  
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RUTA DEL CÍSTER 
 
 

Materials 

A més del materials propis (estoig, estris de dibuix, etc) al centre trobareu 

material addicional per poder treballar. Tot i així, tingueu en compte el següent 

material específic per a la sortida : 

 

Sortida Ruta del Císter 8, 9 i 10 de juny. 
� Bossa, maleta o motxilla  

� Sac de dormir o llençol de sobre i coixinera 

� Sabatilles d’esport (i unes de recanvi) 

� Pijama 

� Roba interior per a dos dies. 

� 4 parells de mitjons d’esport. 

� Roba còmoda i esportiva d’estiu (samarretes, pantalons i algun per al 

vespre). 

� 1 anorac prim. 

� Tovallola de dutxa. 

� Sabatilles per a la dutxa. 

� Necesser. 

� Motxilla petita per a les excursions. 

� Estoig amb bolígraf, llapis i llapis de colors. 

� Una carpeta i folis 

� Gorra 

� Repel·lent de mosquits. 

� Crema de protecció solar. 

� Esmorzar del primer dia!!! 
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CRÈDIT DE SÍNTESI 2n  D’ESO L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ 
                2019-2020 INFORMACIÓ MÈDICA 

 
 
ALUMNE/A ......................................................................2n D’ESO ...............  
 
ESPECIFIQUEU TELÈFONS DE CONTACTE AMB LA FAMILIA (PARE, MARE, FEINA...) 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

INFORME MÈDIC: (MARQUEU AMB UNA  X  NOMÉS EN CAS AFIRMATIU) 
 
- Es mareja als viatges? ............. 

- A les excursions/caminades, es fatiga aviat? ............. 

- Pateix fàcilment hemorràgies nasals? ............... 

- Pateix alguna alteració de la son (insomni ...)? ............. 

- Pateix alguna malaltia coronària? .............. 

- Pateix o ha patit convulsions? .................... 

- Ha de fer algun règim o  pateix d’intolerància alimentària?...................... 

- És al·lèrgic/a?.............. A què? ........................................................ 

- Ha de prendre alguna medicació?............................................................ 

- Quina? Medicament...............................administració.................. 

Medicament...............................administració.................. 
 (ELS PROFESSORS ACOMPANYANTS HAN D’ESTAR INFORMATS  DE QUALSEVOL 
MEDICAMENT QUE PORTI L’ALUMNE/A) 
 
OBSERVACIONS: 
Feu constar tot allò que creieu que hem de saber del vostre fill/filla referent a malalties i 
medicaments que no s’hagi especificat anteriorment.  
........................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 

En cas d’emergència sanitària greu autoritzo al pers onal sanitari qualificat a prendre les disposicions  

necessàries per preservar la salut del meu fill/a, en cas que no es pugui contactar amb la família. 

 
Castelldefels , 6 de novembre   de 2019    Signatura (pare, mare, tutor legal)  
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CRÈDIT DE SÍNTESI 2n D’ESO 2019-20 
 
AUTORITZACIÓ 
 
Jo,………………………………………….com a pare/mare o tutor/a, autoritzo al meu fill/filla 
……………………………………. de 2n d’ESO …… a participar a la sortida del Treball de 
Síntesi a la Conca de Barberà (Montblanc, l’Espluga de Francolí i Poblet) els dies 8, 9 i 10 de 
juny de 2020 i a les activitats que s’hi realitzin.. 
 
En el supòsit que es donin comportaments incívics o actes contraris a la bona convivència, 
l’institut i el professorat acompanyant queden exempts de les responsabilitats que se’n 
puguin derivar. 
En cas que es produeixin aquestes actuacions, accepto les mesures disciplinàries 
contemplades en les NOFC i,  en casos greus, em comprometo a recollir el meu fill/a, a 
petició del professorat acompanyant. 
 
Castelldefels, 6 de novembre de 2019 
 
 
Signatura dels pares o tutors legals 
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Benvolgudes famílies de 2nESO, 

Us comuniquem la informació relativa al Treball de Síntesi: 

Lloc:   Poblet 

Dates:  8 al 10 de juny de 2020 

Preu:   150€ 

Una vegada s’ha fet el pagament, entregar el comprovant a l’administració del centre 

en les dates fixades. 

• 1r pagament (100€): del 1/12/19 al 8/12/19 

• 2n pagament (50€): del 1/03/20 al 8/03/20 

 

 

 

 

Quan s’hagi acabat l’operació, s’ha de portar un justificant de pagament a l’institut. 
 

  

1r pagament (100€): del 1/12/19 al 8/12/19 

Hi ha dues maneres de fer el pagament. Es pot fer des del caixer i/o des de internet (també amb APP) 

A.- Pagament amb codi de barres B.- Realitzar el pagament “Impostos, rebuts, matrícules...”. 

 

Entitat/ C.P.R.:   0662624  

Remitent: “nom i cognoms alumne/a + curs + concepte” 

       Per exemple: Maria Domènech 2n activitats i sortides 

2n pagament (50€): del 1/03/20 al 8/03/20 

Hi ha dues maneres de fer el pagament. Es pot fer des del caixer i/o des de internet (també amb APP) 

A.- Pagament amb codi de barres B.- Realitzar el pagament “Impostos, rebuts, matrícules...”. 

 

Entitat/ C.P.R.:   0663070  

Remitent: “nom i cognoms alumne/a + curs + concepte” 

       Per exemple: Maria Domènech 2n activitats i sortides 


