
 
 

 
 
 

 

 

 

Andorra la Vella, 12 de setembre de 2018 

Benvolguts pares, 

Entre els elements formatius que l’escola posa a la vostra disposició són les 
convivències d’inici de curs. Aquestes són un moment educatiu que vol ajudar a 
pensar, reflexionar i a prendre consciència del propi creixement i de les 
responsabilitats que això suposa. Són també un bon moment per a profunditzar en el 
coneixement del grup i establir relacions positives entre alumnes i docents en un 
entorn natural i en un ambient diferent a  l’acadèmic.   

Aquest any canviarem el format i ens hem proposat de fer unes convivències de vint-i-
quatre hores amb els alumnes d’ESO. Això vol dir que la convivència començarà amb 
el berenar del primer dia i acabarà l’endemà, havent dinat.  

L’horari serà el següent:  

Sortida cap a Aina (Canillo) des de l’escola, a les 16h00 del primer dia i arribada a 
l’escola a les 16h15, aproximadament, del segon dia (pels alumnes de 1r, 2n i 4t 
d'ESO). L'arribada a l'escola pels alumnes de 3r d'ESO serà a les 15h15 del divendres.  

El cost de l’activitat és de 26 € (inclou menjar i dormir) i caldrà afegir-hi el preu del bus. 

La distribució de dates per a cada curs:  

Dies Dt 18 a dc 19 set. Dt 2 a dc 3 oct. Dj 4 a dv 5 oct. Dt 9 a dc 10 oct. 

Curs 1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO 

 

Cal  portar  roba còmoda i esportiva;  sac de dormir o llençols, tovallola, estris de 
neteja personal; cantimplora i gorra; llibreta i bolígraf per escriure.  

Cordialment, 

 

Equip de Tutors,  SAPP i Pastoral      
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C. les Canals, 86  (Roc de Sant Pere)   -   AD500 Andorra la Vella    -   PRINCIPAT 
D’ANDORRA   -   Tel. (00 376) 873 073   -  Fax  (00 376) 873 074 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Els pares/tutors, Srs..............................................................................autoritzem el/la nostre/a 
fill/a...................................................................................a participar a les Convivències d'inici de curs, que 
tindrà lloc els dies .......................................................... a Aina (Canillo). 
 
El/la nostre/a fill/a ha de portar medicació (omplir en cas d’intoleràncies/al·lèrgies): 
 No   Sí.  
Quina?.................................................................. 
 
Faig extensiva aquesta autorització a les decisions medicoquirúrgiques que calgués adoptar en cas 
d’urgència i sota l’orientació facultativa.                

Signatura dels pares/tutors 
 
 

(Si us plau retorneu aquesta autorització degudament omplerta i signada 
abans del dilluns 17 de setembre de 2018) 


