
Girona, 26 d’octubre de 2022

Benvolguda família,
Durant un dels trimestres de l’assignatura d’STEAM (Tecnologia) de 1r d’ESO, els alumnes treballen
el projecte SOLIDÀRIA. L’objectiu d’aquest projecte és aprendre el procés de fabricació de diferents
objectes senzills amb un fi solidari. El dia del musical es posen a la venda a la botiga solidària i els
beneficis s’entreguen a la Fundació Els Joncs.

De cara a què els alumnes coneguin millor la tasca de la Fundació i el seu dia a dia hem previst
que els alumnes de 1r d’ESO A facin una visita matinal el proper divendres 4 de novembre a la seu
de la Fundació Els Joncs, a Sarrià de Ter. Aniran i tornaran amb autocar.

Per tal que el vostre fill pugui assistir a la sortida, us demanem que ompliu el formulari que teniu a
continuació. No caldrà que els alumnes portin uniforme, però que vesteixin roba adequada, evitant
especialment vestimenta esportiva.

Cordialment,

Apreciada familia,

Durante uno de los trimestres de la asignatura STEAM (Tecnología) de 1º de ESO, los alumnos trabajan
el proyecto SOLIDARIA. El objetivo de este proyecto es aprender el proceso de fabricación de diferentes
objetos sencillos con un fin solidario. El día del musical se ponen a la venta en la tienda solidaria y los
beneficios se entregan a la Fundació Els Joncs.

Para que los alumnos conozcan mejor la labor de la Fundació y su día a día, hemos previsto que los
alumnos de 1º de ESO A hagan una visita matinal el próximo viernes 4 de noviembre a la sede de la
Fundació Els Joncs, en Sarrià de Ter. Irán y volverán en autocar.

Para que vuestro hijo pueda asistir a la salida, os pedimos que rellenéis el formulario que tenéis a
continuación. No hará falta que los alumnos lleven el uniforme, pero sí os pedimos que vistan ropa
adecuada, evitando especialmente vestimenta deportiva.

Cordialmente,

Eduard Marzá Cañete
Coordinador de 1r i 2n d’ESO

El Sr./Sra amb DNI
con DNI

mare/pare/tutor/tutora de l’alumne
madre/padre/tutor/tutora del alumno

de la classe autoritzo el meu fill a realitzar la sortida matinal a la Fundació Els Joncs.
de la clase autorizo a mi hijo a realizar la salida matinal a la Fundació Els Joncs.

Signatura
Firma
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