07/02/17
A L’ATENCIÓ DE LES FAMÍLIES D’ALUMNES DE 5è i 6è DE PRIMÀRIA
Benvolguda família,
El motiu d’aquesta carta és comunicar-vos que el nostre Centre ha estat seleccionat per
participar en el concurs d’anglès “Fish & Chips” el proper 23 de febrer.
febrer Els alumnes de 5è i 6è
d’EP comptaran amb la possibilitat d’assistir a la gravació del programa als estudis de TV a
Barcelona.
Barcelona
Aquest és un concurs produït per Televisió de Catalunya amb la col·laboració de Triacom
Audiovisual que estimula l’aprenentatge de l’anglès mitjançant el joc i la música. S’emet els
caps de setmana al Super3.
El viatge es farà en autocar i és GRATUÏT.
Sortida: a les 8.30 h de l’aparcament de la plaça de l’Auditori. (Els usuaris del servei de
menjador han de recollir abans els entrepans a la cuina)
Arribada: a les 19.00 h aproximadament, al mateix lloc.
Cal portar un bon esmorzar i dinar.
MOLT IMPORTANT: NORMES DEL PLATÓ
Tots els alumnes han de portar obligatòriament:
• Pantalons llargs (no es permet pantalons curts, malles, bermudes, faldilles, vestits, etc).
Els texans són una bona opció.
• Han de venir vestits, preferiblement, amb màniga llarga fineta o màniga tres quarts de
colors llampants, evitant els negres, colors foscos, o estampats petits. Tampoc han de dur
samarretes de ratlles verticals, camises de quadres, samarretes amb grans logos de marca ni
d’equips de futbol (no es permet tampoc les de tirants). Han de portar també una samarreta
de recanvi.
• Calçat o sabata tancada. Al plató hi ha molts cables i esglaons i així podem evitar
accidents innecessaris.
La no acceptació d’aquestes normes implica no poder participar en aquesta activitat.
També adjuntem l’autorització per a captació i difusió de la pròpia imatge pel programa “Fish &
Chips” sense la qual l’alumne/a no podrà assistir a la gravació.
Es prega que retorneu aquesta autorització abans del dilluns 13 de febrer al tutor/a.
Cordialment,
L’Equip directiu.
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