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CIRCULAR INFORMATIVA. 

IV MARXA DE L'INSTITUT S'AGULLA I LLIURAMENT DE LES
QUALIFICACIONS DEL PRIMER PARCIAL.

El proper dijous 21 de desembre es realitzarà al nostre centre la  IV Marxa Solidària de l'INS
S'Agulla (Ruta Passeig S'Abanell-La Tordera)  d'uns 11 kilòmetres pel passeig de S'Abanell i
pels camins del tram baix de La Tordera.

Aquesta Marxa està adherida a la 12a Cursa Kilòmetres de Solidaritat de l'organització SAVE
THE CHILDREN, que consisteix en què tothom que hi participi haurà de buscar “patrocinadors”
que vulguin donar diners per kilòmetre recorregut. Els diners recaptats seran donats a aquesta
organització per la seva acció humanitària a l'Etiòpia. 

L'horari d'activitats(*) d'aquest dia és el següent:

9,15 h. ENTRADA AL CENTRE DE L'ALUMNAT D'ESO I DE BATXILLERAT.

L'alumnat anirà a l'aula i es distribuirà en els grups ja establerts de quatre o cinc.
Cada grup tindrà un plànol i un carnet del recorregut que haurà de mostrar a cada
control.

9,30 h. INICI DE LA MARXA.

L'alumnat sortirà per grups classe seguint l'ordre següent: primer, segon, tercer i
quart d'ESO, i Batxillerat. El grup d'alumnes que faran la marxa corrent sortiran
els  últims.  Cada  grup  classe  anirà  encapçalat  per  dos  alumnes  de  primer
batxillerat i al darrera dos professors/es. El grup dels corredors anirà acompanyat
per tres professors/es.

L'alumnat  haurà  de  presentar  el  seu carnet  del  recorregut  a  cada  control.  Al
finalitzar la marxa l'alumnat, si té el carnet del recorregut degudament omplert,
rebrà un tall de coca i una beguda a càrrec de l'AMPA.

13,00 h. FI DE LA MARXA.

(*) Si plou i no és adequat fer la Marxa es seguirà l'horari normal de classes de les 9,15
hores a les 13,45 hores.

L'alumnat de quart d'ESO que participa durant el matí en la parada a la Fira de Sant Tomàs
de Blanes per recaptar diners pel viatge de fi de curs no farà la Marxa. Les tutores de cada
curs informaran de l'horari d'assistència a la parada a cadascun dels alumnes.

En  l'organització  i  el  desenvolupament  d'aquesta  Marxa  ha  estat  i  serà  molt  important  la
col·laboració de l'alumnat de primer de batxillerat, de tot el professorat d'ESO i de Batxillerat, de
l'AMPA de l'Institut  S'Agulla,  preparant  i  oferint  l'entrepà i  la beguda, i  de la Policia Local de
Blanes.

Tota  la  informació  sobre  la  Marxa  la  podeu  trobar  a  la  web  del  centre
(www.institutsagulla.cat).

Per últim us informem que el proper dimarts 22 de desembre es lliuraran les qualificacions del
primer parcial d'ESO i de batxillerat a les 9,15 hores. Fins a les 11,15 hores el professorat estarà
disponible per fer aclariments de les qualificacions atorgades.

Aprofitem l'avinentesa per desitjar-vos a totes i a tots un molt Bon Nadal i un Feliç Any Nou.

LA DIRECCIÓ

Blanes, 16 de desembre de 2015
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