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Col.legi La Puríssima · Alzira

CAMPANYA “TEATRE PER A
ESCOLARS”

2/05/2022

Als PARES DELS ALUMNES/AS DE 3é,4é,5é i 6é DE PRIMARIA

Estimats Pares: Pau i Bé

Us saludem amb motiu de la pròxima eixida que tindrà lloc el pròxim dia 18 de maig de
2022, al Gran Teatre (Alzira) a la qual assistiran els/les alumnes de 3é,4é, 5é i 6é de Primaria,
per a la representació teatral “Astrolabi” de Disparatario. Tindrà una durada de 55 minuts.

L'objectiu que perseguim amb la realització d'aquesta eixida és fomentar el teatre entre
els escolars i fomentar la nostra llengua.

Hora i lloc d'eixida: COL·LEGI a les 9.00 hores. (L'hora de la representació és a
les 9.30.)

Els/a alumnes han de vestir amb l'uniforme del col·legi.

El preu és de 2 euros. ( Se cobraran pel banc)

Per a una millor organització, preguem que ens feu arribar l'autorització abans
del dia 6 de maig.

AVÍS: Els/as alumnes/as que no porten l'autorització degudament emplenada i entregada dins
del termini de les dates indicades, NO podran assistir a l'eixida i acudiran, aqueix mateix dia, al
Centre Educatiu.

Reben una cordial salutació.

DIRECCIÓ PEDAGÒGICA

Col·legi “La Puríssima”. C/ Rambla 2. 46.600-ALZIRA. *Tel: 96 241 12 39 Email: lapurisimaalzira@planalfa.es Web:
www.lapurisimaalzira.es

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

Jo, D/ Dª……………………………………………. amb DNI....................................
AUTORITZE el meu fill/a............................................................................ a assistir a la
representació teatral “Astrolabi” de Disparatario .,que tindrà lloc en el Gran Teatre
d'Alzira el dimecres , 18 de maig de 2022 a les 9h. Em compromet a advertir al meu
fill/a per a què seguisca les instruccions dels professors acompanyants, acceptant al
mateix temps que aquests 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 es recullirà en la P.G.A i s´aprovarà pel Consell Escolar del Centre
pròximament.

Alzira, a 2 de maig de 2022

Signatura pare/mare

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


