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ANNEX V
INFORMACIÓ
D’acord amb els criteris aprovats pel Consell Escolar, a continuació posem en coneixement les
dades relatives a l’excursió, eixida o activitat complementària que s’especifica, amb el fi d’obtenir
l’autorització que apareix a peu de pàgina.
1. Nom de l’activitat .
BIOPARC (València)

2. curs/os
6é Primària, 1r ESO, 3
alumnes 2n ESO, 1 alumne
3r ESO i 5 alumnes 4t ESO

3. Descripció de l’activitat o itinerari i curs/cursos als quals va destinat.
Es tracta d’una activitat destinada als alumnes de 6é de Primària, 1rd’ESO, un grup d’alumnes de
2ni3rd’ESO i alumnes que cursen biologia en 4td’ESO, organitzada des de les assignatures de C.
Naturals i Biologia. Consistirà en :
- A les 9:20 h. eixida des del polígon industrial de Massanassa amb direcció al Bioparc.
- Arribada a les 10:00 h i esmorzar.
- A les 10:30: visita de 3 h. guiada per educadors oficials de Bioparc.
- A les 13:30, dinar en la zona de pícnic i visita lliure per la zona de Bioparc.
- A les 15:30 h, eixida des de València amb direcció a Massanassa.

4. Objectius didàctics:
- Conéixer i valorar els animals més pròxims a l’ésser humà i adoptar mitjans de comportament que
afavoreixen la seua cura. (Programació Didàctica).
- Desenvolupar i consolidar hàbits de disciplina, estudi i treball individual i en equip com a condició
necessària per a una realització eficaç de les tasques de l'aprenentatge i com a mitjà de desenvolupament
personal. (Programació Didàctica).
- Desenvolupar destreses bàsiques en la utilització de les fonts d'informació per a, amb sentit crític,
adquirir nous coneixements. (Programació Didàctica).

5. Dies de realització
2 de març de 2020

6. Mitjà de transport
AUTOBÚS
Si es Autobús
Deixar i arreplegar
A disposició tot el dia

x SI
SI

NO
NO

7. Preu aproximat
17,50 €

8. Lloc d’eixida
Polígon industrial de Massanassa

9.-Hora d’eixida
9:20 hores

10. Hora d’arribada/Lloc d’arribada
16: 00 hores/ Col·legi

11.-Acompanyants.
Mara Novoa, Susana Portalés, Raúl
Cárcel, Marian Pablo i José
Antonio Asins.

12. Nombre d’alumnes
73

13. Observacions:
Els alumnes vindran amb roba esportiva del centre (xandall) i una motxilla amb l’esmorzar, dinar i
beguda. No podran portar mòbils ni aparells electrònics. L’activitat complementària es donarà per
acabada quan arribem a Massanassa.
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