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Ref. Dia de la Ciència ESO 

5 de novembre de 2018 
 

 
A l’atenció dels pares i mares de l’alumnat d’ESO  

 
Benvolguts pares i mares, 
 
Ens apropem a la Diada de Sant Albert–Patró de la Ciència i tornarem un any més a 
celebrar aquesta diada amb els nostres alumnes de secundària el matí del dimecres 14 
de novembre. El desenvolupament de la jornada serà el següent: 
 

 Els alumnes de 1r d’ESO romandran al Centre, on realitzaran tallers de ciència i 
tecnologia, elaboraran un mural sobre personatges científics i construiran un 
periscopi.  
 

 Els alumnes de 2n d’ESO també romandran al Centre i realitzaran tallers de 
ciència i tecnologia, construiran i faran volar un coet d’aigua.  
 

 Els alumnes de 3r d’ESO visitaran el museu de la Ciència i de la Tècnica de 
Catalunya  a Terrassa. 
 

Participaran en els tallers: Energia, Física Mentora Alsina i Engranatges 
 
Horari de la jornada: 7.45 a 13.30 hores 
Desplaçament: Autocar 
 

 Els alumnes de 4t d’ESO visitaran COSMOCAIXA on gaudiran d’una visita pel 
museu i participaran en els tallers: Evolució humana pas a pas i El cel vist des de 
la Terra i les estacions 
 
Horari de la jornada: 8.30 a 13.30 hores 
Desplaçament: Autocar 

 
 
L’import de la sortida es facturarà en el rebut del proper mes.  La participació de tots els 
alumnes en aquesta activitat és del tot imprescindible i els agrairíem la seva col·laboració i 
implicació.  
En cas d’absència justificada cal comunicar-la al tutor/a abans de divendres 9 de novembre. 
Recordin que si l’alumne/a no presenta un justificant mèdic se li facturarà la totalitat de la 
sortida.  

 
Desitjant que la jornada es desenvolupi amb normalitat, ens acomiadem i els saludem 
atentament. 

 
Noelia Martín 
Direcció acadèmica ESO i BAT 


