Circular Infantil i Primària
71/18-19
Gandía, 14 de marzo de 2019
Estimados padres y madres:
Las actividades académicas

en horario lectivo son programadas por el equipo

educativo para completar la formación integral de nuestros alumnos, por esta razón,
hemos preparado una visita a la Granja-Escuela La Torreta del Marqués de
Benigànim para los alumnos y alumnas de 3 años de Educación Infantil el viernes 5
de abril.
Esta actividad pretende desarrollar los siguientes objetivos:
 Conocer las características más significativas de los animales de granja, las
relaciones con las personas y su utilidad, el tipo de alimentación y el cuidado que
requieren.
 Conocer los espacios y tareas de una granja.
 Valorar la importancia del medio animal en la vida de las personas.
 Mostrar interés y respeto hacia los animales.
 Disfrutar de un día al aire libre con los compañeros de tres años.
MATERIAL: Los niños sólo necesitarán una gorra marcada con su nombre.
PROGRAMACIÓN:
1. Salida: a las 9’00 horas, desde la Estación de autobuses.
2. Regreso: a las 16´30 horas en la Estación de autobuses.

El precio de la actividad es de 25 euros e incluye el autobús, almuerzo, comida y
desarrollo de las actividades. El pago de esta salida se hará a través de una
facturación bancaria el día 22 de marzo. Recordamos que, tal y como se indicaba en la
circular de autorización de salidas, sólo es necesario confirmar la NO asistencia de los
alumnos que así lo deseen y el motivo que lo justifique antes del día 21 de marzo. Les
agradecemos su colaboración.
Educación Infantil

Circular Infantil i Primària
71/18-19
Gandia, 14 de març de 2019
Estimats pares i mares :
Les activitats acadèmiques en horari lectiu són programades per l’Equip d’Educació
Infantil per completar la formació integral dels seus fills i filles. Per aquesta raó, hem
preparat una visita a la Granja-Escola LA TORRETA DEL MARQUÉS de Benigànim
per als alumnes de 3 anys d’Educació Infantil el divendres 5 d´Abril.
Aquesta activitat pretén desenvolupar els següents objectius:
 Conèixer les característiques més significatives dels animals de granja, les relacions
amb les persones i utilitat, el tipus d’alimentació i les cures que requereixen.
 Conèixer els espais i tasques d’una granja.
 Expressar sentiments de plaer que provoquen els animals pròxims i superar
sentiments de por.
 Mostrar interès i respecte cap els animals.
 Gaudir d’un dia d’esplai a l’aire lliure amb tots els companys de tres anys.

MATERIAL: Els xiquets només hauran de portar gorra amb el seu nom.
PROGRAMACIÓ:
1. Eixida: a les 9’00 hores, des de l’Estació d’autobusos.
2. Tornada: a les 16´30 hores a l’Estació d’autobusos.
El preu de l’eixida és de 25 euros i inclou l’autobús, l’esmorzar, dinar i les activitats. El
pagament d’aquesta eixida es farà a través d’una facturació bancària el dia 22 de
març. Cal recordar que, tal i com indicàvem a la circular d’autorització d’eixides, només
caldrà confirmar la NO assistència dels alumnes que així ho expressen i el motiu que
ho justifique abans del dia 21 de març. Els agraïm la seua col·laboració.
Educació Infantil

