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EXPOSICIONS ORALS DELS TREBALLS DEL PROJECTE FAIG 

Dilluns 21 de maig 

 

Benvolgudes famílies, 

 

El proper dia 21 de maig al matí realitzarem les exposicions dels treballs del projecte FAIG 

que els vostres fills han dut a terme aquest darrer semestre. Els treballs realitzats estan 

relacionats tots ells amb l’Antiga Roma.  

 

El nostre objectiu és transmetre el màxim de coneixements sobre l’Antiga Roma d’una 

forma amena i didàctica i, per tant, el problema que els vàrem proposar era: 

 

“Idear un joc de taula sobre l’Antiga Roma” 

 

Per tal de donar la importància que es mereix un treball com aquest hem cregut oportú fer 

les exposicions en un espai diferent a l’escola. Per aquest motiu les realitzarem a l’auditori 

de la Sala Galà i us convidem a tots a assistir-hi. 

 

Les exposicions començaran a 2/4 de 10 del matí i acabaran a les 13:00h. Sereu 

benvinguts. 

 
 
 ...................................................................................................................................................  
 
 
 
Jo______________________________________ com a pare/mare de  ______________________  

 _______________________  amb DNI _______________  autoritzo al meu fill/a a participar 

d’aquesta activitat a la Sala Galà de Cassà de la Selva. 

Signatura: 
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SORTIDA MATINAL DELS ALUMNES DE 1r ESO PER LES GAVARRES 

Dilluns 4 de juny 

 

 

S’acosta el final de curs i perquè aquest ens deixi un bon record a tutors i alumnes de 1r 

pensem que una molt bona manera de fer-ho és dur a terme una jornada de convivència. 

Per tant, hem decidit que el proper 4 de juny, durant el matí, farem una excursió pels 

voltants de Cassà i al lloc on ens quedem a esmorzar realitzarem les activitats de HARA 

que teníem programades des de principi de curs. 

 

No cal dir que un altre dels objectius marcats és conèixer l’entorn del poble des del punt 

de vista del medi natural i social: vegetació que tenim, divisió del territori, orientació, etc. 

 

La ruta no serà excessivament llarga però sí que requereix que els alumnes portin un bon 

calçat, roba còmoda, protecció solar, aigua en abundància i un bon esmorzar.  

 

Com que aquesta sortida, inicialment, no estava programada ens cal el vostre 

consentiment i us agrairíem que signéssiu l’autorització que hi ha més avall. 

 

Els mestres acompanyants seran: Lídia Jiménez, Núria Duran, Marc Collell i Xevi Miralles. 

 

Els tutors de 1r ESO 

 

 ...................................................................................................................................................  
 
Jo______________________________________ com a pare/mare de  ______________________  

 _______________________  amb DNI _______________  autoritzo al meu fill/a a participar 

d’aquesta activitat.  

Signatura: 

 


