
            
                     COL.LEGI “LA PURISSIMA” ALZIRA 
 

*En cas d´un altre tipus de situació familiar deuen signar els dos progenitors 

 
 

 

 

Benvolgudes famílies: Pau i Bé 

Els comuniquem que el  divendres 1 d´abril,de 2022 realitzarem 

l'excursió a “L'antic almacent de dents”  i jardí Botànic” que 

tindrà lloc a València Està eixida estava planifacada per al 5 

de novembre de 2021 i no és va poder realitzar.  

Aquest dia quedarem amb els/as alumnes/as de la següent manera: 

 Hora i lloc d'eixida: COL·LEGI a les 9 hores. 

 Hora i lloc de retorn: COL·LEGI a les 14 hores. 

 El preu de l'excursió és de  17 euros ( Inclou autobús, visita teatralitzada ,  

taller en l'antic magatzem de dents i visita guiada al jardí Botànic. 

 Els/as alumnes/as han de vestir amb l'equip d'educació física del col·legi. 

 Deuen portar esmorzar, aigua i mascareta (per al bus i l´almacent) portar mascareta de 

repost. 

 Per a una millor organització, preguem que ens feu arribar l'autorització abans 

del 29 de març. 

AVIS: Els/as alumnes/as que no porten l'autorització degudament emplenada i entregada dins 

del termini de les dates indicades, NO podran realitzar l'activitat i es quedaran en el Centre 

Educatiu. Sí l'alumne es donara de baixa per qualsevol circumstància justificada i no anarà a 

l'excursió , només se li retornarà l'import de l'activitat no de l´autobus.  

Atentament 

LA DIRECCIÓ DEL CENTRE 

………………………………………………………………………………………………………………. 

Jo, D/ Dª……………………………………………..                         amb DNI.................................... 

AUTORITZE al meu fill/a............................................................................ a assistir a l'excursió al 

“Antic almacent de dents i jardí Botànic” que tindrà lloc a València., el divendres 1 d´abril  

de 2022. Em compromet advertir al meu fill/al fet que seguisca les instruccions del professorat 

acompanyant, acceptant al mateix temps que els/les professors/as que acompanyen al grup 

només són responsables del grup en el seu conjunt i no de les accions individuals que el meu 

fill/a puga realitzar al marge d'aquest grup.  

Aquesta activitat s'aprovà  en la PGA el 16 de novembre 2021 pel Consell Escolar.  

 Alzira a 22 de març 2022 

 Signatura pare/mare 

 

 

 

ALS ALUMNES DE 5 ANYS 
22/03/2022 

 


