
COL·LEGI

NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO
CENTRE CONCERTAT

BE NE T ÚS S E R  -
46910

CIRCULAR D'ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA (ESO)
Curs Núm Departament Nivell, Grup Data

2016/2017 Llengües 1r d’ESO
18/01/17
25/01/17

Benvolguts pares i mares:

Vos comuniquem que s'ha organitzat, per al pròxim dia 18 de gener de 2017 (1r d’ESO-A) i  25

de gener de 2017 (1r d’ESO-B i 1r d’ESO-C) una activitat dirigida a l'alumnat de 1r d'ESO que

consistirà en:

Visitar a la seu de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua en Sant Miquel dels Reis.

Els objectius de l'activitat són:

 Conéixer  la  seu  del  màxim  organisme  normatiu  de  la  nostra  llengua  al  territori
valencià.

 Conéixer la història d’esta institució des del moment de la seua creació. 

 Prendre  conciència  de  la  importància  de  les  normes  que  regeixen  la  llengua  dels
valencians i que faciliten la intercomunicació entre els 11 milions que la parlen.

 Adoptar una actitud positiva i optimista de cara al futur de la llengua pròpia.
 Donar a conéixer a l’Acadèmia el projecte CAL DIR que duu a terme el Centre amb el suport

de l’Ajuntament de Benetússer.

Per tractar-se d'una activitat cultural i educativa, l'assistència se considera obligatòria.

L'horari previst és el següent:

Horari Hora Lloc

Eixida 11:00h Colegio de Primaria- C/ Dr Vte. Navarro Soler, 23

Arribada 13:20H Mateix lloc

Cost de l'activitat:    3 € 

Firma: __________________________

"--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Talleu i torneu firmat)

Nom de l'Activitat: Visitar a la seu de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.

 Data: 10 / 12 / 2015 

AUTORITZACIÓ: 

Cognoms i Nom de l'Alumne/a:

(assenyaleu amb una creu)

 □ El meu fill / la meua filla assistirà.

□ El meu fill / la meua filla NO assistirà per ......................................, però acudirà al col·legi.

Firma D/Dª ___________________________________, DNI _____________   Pare   Mare   Tutor-a
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