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SORTIDES I TALLERS ESCOLARS. 

GENERALITAT DE CATALUNYA 

Departament d'Ensenyament 

ESCOLA POMPEU FABRA 

C/Sardà  23  REUS  43201 

 

Noms i cognoms del pare/mare/tutor legal 

......................................................... amb DNI/passaport núm. 

...................... Població ......................................... adreça 

............................................ núm. ....... pis ............. tel. 

...................... AUTORITZA al seu 

fill/a...................................................................................

.... amb data de naixement ............... a assistir a les activitats del curs 

2012-13. 

EDUCACIÓ INFANTIL 

● Visita a la Guàrdia Urbana. 

● Festa de la Castanyada, elaboració de panellets. 

● Reus a peu, possiblement Ermita de Misericòrdia. 

● Visita al pessebre de la plaça del Pallol 

● Festa el Tió i arribada del rei i els patges. 

● Descoberta dels carrers propers a l’escola. 

● Visita d’un taller de cotxes. 

● Visita a la Biblioteca Xavier Amoròs. 

● Reus Històric (plaça Llibertat, plaça Mercadal) 

● Visita al Parc de Sant Jordi. 

● Festa de Sant Jordi. 

● Elaboració de la mona de Pasqua. 

● A Reus, cada dia és un bon dia. 

● Gimcana fi de curs. 
 

Així com les que puguin sortir en moments puntuals i que seran comunicades al Consell 

Escolar. 

Fa extensiva aquesta autorització a les decisions mèdico-quirúrgiques que calgui adoptar en 

cas d’extrema urgència, sota la pertinent direcció facultativa  i també a que la imatge del 

meu fill pugui aparèixer en fotografies, filmacions i pàgines web corresponents a activitats 

escolars. 

 

 

Reus, setembre de 2012 

Signatura del pare, mare o tutor/a 

 

 

http://www.xtec.cat/centres/e3001051/projecte/pla0405.htm#sortides#sortides
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GENERALITAT DE CATALUNYA 

Departament d'Educació 

CEIP POMPEU FABRA 

C/Sardà  23  REUS  43201 

 

 

Noms i cognoms del pare/mare/tutor legal 

......................................................... amb DNI/passaport núm. 

...................... Població ......................................... adreça 

............................................ núm. ....... pis ............. tel. 

...................... AUTORITZA al seu 

fill/a....................................................................................... amb 

data de naixement ............... a assistir a les activitats del curs 2012-13. 

 

CICLE INICIAL 
 

 Festa de la Castanyada, elaboració de panellets. 

 Visita al museu. 

 Sortida de tardor: La boca de la Mina. 

 Festa del Tió i arribada del rei i els patges. 

 Sortides a la Mostra de Teatre.  

 Festa de Sant Jordi.  

 Sortida a la Biblioteca Municipal. 

 Elaboració de la mona de Pasqua. 

 Sortida de primavera: Camins de Reus. 

 Places i monuments de la ciutat. 

 Gimcana fi de curs. 

 Taller intergeneracional: esmorzar saludable a l’escola. 

 

 

 

 
 

Així com les que puguin sortir en moments puntuals i que seran comunicades al Consell 

Escolar. 

Fa extensiva aquesta autorització a les decisions mèdico-quirúrgiques que calgui 

adoptar en cas d’extrema urgència, sota la pertinent direcció facultativa  i també a que la 

imatge del meu fill pugui aparèixer en fotografies, filmacions i pàgines web 

corresponents a activitats escolars. 

Reus, setembre de 2012 
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Signatura del pare, mare o tutor/a 

 

 

 
GENERALITAT DE CATALUNYA 

Departament d'Educació 

CEIP POMPEU FABRA 

C/Sardà  23  REUS  43201 

 

 

 

 

Noms i cognoms del pare/mare/tutor legal ......................................................... 

amb DNI/passaport núm. ...................... Població ......................................... 

adreça ............................................ núm. ....... pis ............. tel. ...................... 

AUTORITZA al seu fill/a....................................................................................... 

amb data de naixement ............... a assistir a les activitats del curs 2012-13. 
 

 

CICLE MITJÀ 
 

- Festa de la Castanyada, elaboració de panellets. 

- Festa del Tió i arribada del rei i patges. 

- Places i monuments de la ciutat. 

- Educació viària (3r). 

- Carnaval. 

- Sortida a la Biblioteca Central (4t). 

- Siguis un bon nano (3r). 

-  Els mossos d’esquadra (3r i 4t). 

- Sant Jordi. 

- Sortides adaptades als aprenentatges de l’escola. 

 
Així com les que puguin sortir en moments puntuals i que seran comunicades al Consell 

Escolar. 

Fa extensiva aquesta autorització a les decisions mèdico-quirúrgiques que calgui adoptar en 

cas d’extrema urgència, sota la pertinent direcció facultativa  i també a que la imatge del 

meu fill pugui aparèixer en fotografies, filmacions i pàgines web corresponents a activitats 

escolars. 

Reus, setembre de 2012 

 

Signatura del pare, mare o tutor/a 
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C/Sardà  23  REUS  43201 

GENERALITAT DE CATALUNYA 

Departament d'Educació 

CEIP POMPEU FABRA 

C/Sardà  23  REUS  43201 

 

 

Noms i cognoms del pare/mare/tutor legal ......................................................... 

amb DNI/passaport núm. ...................... Població ......................................... 

adreça ............................................ núm. ....... pis ............. tel. ...................... 

AUTORITZA al seu fill/a....................................................................................... 

amb data de naixement ............... a assistir a les activitats del curs 2012-13. 

 

CICLE SUPERIOR 
-       Taller: Desenvolupa’t per la convivència (5è i 6è) 

- Taller: Els microbis i les mans (5è i 6è) 

- Taller: L’hora de l’alimentació (5è i 6è) 

- Taller: Edulcorant natural o sintètic (5è i 6è) 

- Taller: Dissenyem un medicament (5è i 6è) 

- Taller: Un món de polímers! (6è) 

- Taller: La misteriosa substància desconeguda (5è) 

- Concert Cantània. (6è)  

- Visita guiada al Casal Jove, Oficina Jove Baix Camp, Bucs d’assaig, sales per activitats i entitats. 

(6è)  

- Senderisme: 1 sortida per trimestre. (5è i 6è) 

- Visita Casa Rull. 

- Visita Pere Mata  

- Festa castanyada, elaboració de panellets. 

- Festa del Tió i arribada del rei i patges. 

- Carnaval. 

- Festa de Sant Jordi. 

Així com les que puguin sortir en moments puntuals i que seran comunicades al Consell 
Escolar. 
Fa extensiva aquesta autorització a les decisions mèdico-quirúrgiques que calgui adoptar en 
cas d’extrema urgència, sota la pertinent direcció facultativa  i també a que la imatge del meu 
fill pugui aparèixer en fotografies, filmacions i pàgines web corresponents a activitats escolars. 
                                              

                                                                                                              Reus, setembre de 2012 

Signatura del pare, mare o tutor/a 


