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gestio@vergesalut.cat - www.vergesalut.com 
 

 

A l’atenció de les famílies de l’alumnat de Batxillerat 

 
Benvolguts/des, 
 
Una de les actuacions més pròpies de la funció tutorial és vetllar per l’afavoriment dels processos 
de maduració i desenvolupament personal de cada alumne/a. Portem una setmana de classe 
compartint un temps amb els seus fills/es fet que ens ha permès millorar el coneixement del 
grup d’alumnes respectiu. 
 
En el marc del Pla d’Acció Tutorial (PAT) hem preparat una sortida tutorial per al proper dimarts 
28 de setembre. No hi ha cap mena de dubte que aquest tipus d’activitat col·lectiva permet 
millorar la sociabilitat i la cohesió de grup de tots els participants i, a més a més, és una eina 
excel·lent per al professor/a tutor/a de cara a facilitar el tracte personal amb l’alumnat del seu 
grup. Alumnes i professors gaudiran de la jornada fent dinàmiques de coneixença, cooperació, 
cohesió de grup i treball en equip. Totes les activitats estaran dinamitzades per professionals del 
lleure. 
 
Les principals característiques d’aquestes sortides són: 
 

 1r BAT 2n BAT 

Lloc 
Bosc Vertical 

(Mataró) 
Les deus Aventura  

(San Quintí de Mediona) 

Desplaçament Autocar Autocar 

Horari 8.30 – 16.30 8.30 – 16.30 

Preu 30,11€ 34,66€ 

Àpats Esmorzar i dinar 

Equipació Roba i calçat adequat 

 
Els alumnes hauran de presentar-se a les 8.20 hores al pati de l’escola.  
 
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 divendres 24  de setembre. Recordin 
que si l’alumne/a no presenta un justificant mèdic se li facturarà la totalitat de la sortida. En el 
cas que presenti el justificant, només se li cobrarà el transport però no la part corresponent a la 
visita o entrada.  
 
Desitjant que la jornada es desenvolupi sense cap incident, ens acomiadem i els saludem 
atentament. 
 

                                                       
Noelia Martín 
Direcció acadèmica ESO i BAT  


