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Llagostera, 4 de juny de 2011 
Assumpte: DIADA DEL PEDAL 
 
Benvolgudes famílies, 
 
La junta de l’AFA ha organitzat per al divendres, 15 de juny de 2012 la “DIADA DEL 

PEDAL” a fi de celebrar el final de curs conjuntament amb tota la comunitat educativa 

de l’escola. La celebració consisteix en: 

- Alumnes de Primària:  

o Opció 1: recorregut en bicicleta a la PINEDA FOSCA 

o Opció 2: caminada al Casal Parroquial on s’hi faran jocs.  

- Alumnes d’Infantil:  

o Opció 1: recorregut en bicicleta a la PINEDA FOSCA a càrrec d’un 

familiar. 

o Opció 2: Al centre, on es faran activitats de Mobilitat Segura, a càrrec de 

la Policia Municipal i del Cos de Mossos d’Esquadra. Es podran dur 

bicicletes i patinets, que es faran servir pel carrer de davant de l’escola i 

la pista esportiva de l’escola. És imprescindible portar casc. 

Per acabar farem un dinar de germanor, participatiu de tots els sectors: alumnes, 

famílies, docents, personal de servei ... 

L’accés de les famílies al centre per assistir al dinar serà per la porta groga 

del pati de Primària (pel carril bici). 

Hora Alumnes Educació INFANTIL Acompanyants 

9:00h Bicicletada 

Pineda Fosca 

Sortida en bicicleta a càrrec d’un 

familiar 

Docents, pares, 

mares de l’AFA i 

voluntaris 

Activitats a 

l’escola 

- Mobilitat Segura 

- Patinets i bicicletes amb CASC 

Docents 

12:00h Arribada al centre dels ciclistes Docents 

13:00h Sortida del centre dels alumnes que NO es queden a dinar. 

Agrupament familiar dels alumnes que es queden a dinar amb la 

família. Sortida habitual. 

Inici atenció dels alumnes a càrrec de les monitores del menjador 

escolar. 

13:30h Dinar conjuntament amb la família  

14:50h Sortida del Transport Escolar 

17:00h Final de la Celebració de la Diada del Pedal 
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DOCUMENT PER A LLIURAR AL TUTOR/A DELS VOSTRES FILL/ES 

A fi de facilitar l’organització de la celebració, us agrairíem que omplíssiu el document 

següent, escollint les opcions que més us convinguin i el retornéssiu al tutor/a, abans 

del dia 8 de juny de 2012. 

Assenyaleu, si us plau, el cas de cada alumne i /o família 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

En el supòsit d’un participant al dinar de germanor amb intoleràncies o 

al·lèrgies alimentàries, cal avisar al tutor/a. 

 

MOLTES GRÀCIES! 

1. El meu fill/a........................................................alumne/a del nivell......... d’Educació 

Infantil participarà en el recorregut en bicicleta., a càrrec d’un familiar. 

En/Na......................................................................................................... amb 

DNI:................................. AUTORITZO al meu fill/a a realitzar aquesta sortida en 

data 15 de juny de 2012.                                                SIGNATURA 

2. El meu fill/a ................................................................................................................. 

alumne/a del nivell....................... d’Educació Infantil sortirà del centre a les 13:00 h. 

 

3. El meu fill/a.............................................................................................................. 

alumne/a del nivell............d’Ed. Infantil farà ús del transport escolar a les 14:50 h. 

4. El meu fill/a ................................................................................................................. 

alumne/a del nivell....................... d’Educació Infantil dinarà a l’escola amb atenció a 

càrrec de les monitores del menjador escolar, 

NO CAL PORTAR TIQUET quan l’alumne és usuari habitual de menjador escolar 

SÍ  CAL PORTAR TIQUET quan l’alumne és eventual. 

ASSENYALEU, SI US PLAU, AMB UNA CREU EL VOSTRE CAS.                                

  ______ FIXA           _____EVENTUAL.  

 

5. El meu fill/a ........................................................................................................... 

alumne/a del nivell...........d’Educació Infantil dinarà a l’escola a càrrec de la família  

 AMB EL DINAR DE LA DIADA DEL PEDAL    
 

 

 AMB EL DINAR PORTAT DE CASA               
 

 

Número de participants: ...................... 


