Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Sec d’INS Vallbona d’Anoia

PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES DE 3r ESO CURS 16-17
Dades de l’activitat: Barcelonada (organitzat per la xarxa LaceNet i World Mobile City Project)
Dia: 16 de febrer de 2017.
Preu total: 17€ (inclou transport en bus fins a Barcelona, Targetes T-10 de metro)
Termini de confirmació de l’assistència: 30 de gener de 2017.
La Barcelonada és una iniciativa de diferents instituts de Catalunya amb l’objectiu de
conèixer Barcelona i elaborar un mapa telecol·laboratiu de punts d’interès. Els vostres fills i
filles, per grups, hauran de localitzar punts coneguts de la ciutat utilitzant mapes i els
seus dispositius mòbils habituals, que hauran de fotografiar amb l’aplicació Instagram
i enviar-les a la pàgina web de l’activitat ( http://www.wmcproject.org/barcelona/) , des d’on
es podrà seguir en directe. Aquesta activitat es complementarà amb un treball previ i
posterior a la classe de tecnologia. Es tracta d’una sortida de treball de gran interès, per la
qual cosa en recomanem la màxima participació. És important saber que l’alumnat s’haurà
de desplaçar en petits grups per la ciutat, a peu o bé utilitzant metro i bus en funció dels 4 o
5 punts que hauran de localitzar i la ruta que ells mateixos hauran dissenyat. Els professors
estarem localitzables al centre de Barcelona i facilitarem un número de telèfon mòbil per si
sorgeix qualsevol tipus de problema.
El/La senyor/a ______________________________________________________amb DNI
núm.

______________________________,

pare/mare/tutor

legal

de

l’alumne/a

__________________________ que cursa 3r d’ESO.
(Poseu una creu on convingui)
Confirma que el seu fill/a participarà en l’excursió organitzada pel centre el 16 de
febrer de 2017.
Confirma que ha fet l’ingrés en efectiu al núm. de compte del centre
ES68 0182 1919 12 0200035246 (data límit pagament: 30 de gener de 2017)
i adjunta el resguard de pagament.
Confirma que el seu fill/a no participarà en l’excursió organitzada pel centre el 16 de
febrer de 2017.
Signatura del pare/mare/tutor legal:

Vallbona d’Anoia, 13 de gener de 2017
Notes:
1. Aquest document s’ha de lliurar emplenat a Secretaria.
2. En el cas que no es presenti aquest document en el termini establert s’entendrà que
l’alumne/a no participa en l’activitat.

