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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 .
Convivència al Col·legi Nuestra Señora del Carmen, a Manises

2. curs/os
3r ESO

3. Descripció de l’activitat o itinerari i curs/cursos als quals va destinat.
Els alumnes de 3r ESO participaran en la trobada d’alumnes dels centres vicencians per celebrar la
jornada de convivència Juntos somos + Vicencianos. Participarán un total de 7 centres educatius
vicencians. Els alumnes conviuran amb altres de la seua mateixa edat i curs a través de tallers i
competicions esportives.
4. Objectius didàctics:
-Aprendre a valorar, respectar i conèixer el model vicencià. (Pla d’acció Pastoral)
-Gaudir d’una jornada de convivència entre els alumnes i fomentar l’esperit vicencià. (Pla d’acció
Pastoral)
-Fomentar els valors dels nostres alumnes en un clima de cooperació i respecte. (Pla d’acció Tutorial)
-Ser participes del 400 aniversari de l’obra de Sant Vicent de Paül i Santa Maria de Marillac. (Pla
d’acció Pastoral)
-Compartir els valors del Projecte Educatiu dels centres vicencians. (Pla d’acció Tutorial)
-Mostrar habilitats i actituds socials de respecte, treball en equip i esportives en la participació
d’activitats, jocs i esports col·lectius (Programació Educació Física)
-Fomentar activitats de cohesió de grup (Pla d’acció Tutorial)
-Dissenyar activitats de treball cooperatiu (Programació General Anual del centre).
5. Dies de realització
Dimarts 17d’abril de 2018

6. Mitjà de transport
Autobús
Si és autobús
A disposició tot el dia

SI

7. Preu aproximat
8€

8. Lloc d’eixida
Estació Massanassa (Polígon)

9.-Hora d’eixida
9.30 hores

10. Hora d’arribada/Lloc d’arribada
17 hores

11.-Acompanyants.

12. Nombre d’alumnes

Marian Pablo i Ángel Sánchez

21

13. Observacions:
Els alumnes vestiran el xandall del col·legi.
Els alumnes hauran de portar esmorzar, dinar i beguda.
Els alumnes portaran un bolígraf.
Està prohibit l’ús del mòbil.
L’activitat complementària es donarà per acabada quan arribem a l’estació de Massanassa.

