Estimade@ pai, nai ou titor:
Informámoslle que o seu fill@ _____________________________________________ vai formar parte dun equipo
chamado _________________________________________ que estará formado por _______ alumnos do noso centro,
creado para participar no concurso convocado por El Progreso consistente na elaboración e edición dun xornal, no que
participarán alumnos de 3º ciclo de primaria e ESO de diferentes centros da provincia de Lugo.
O equipo do que forma parte o seu fill@ estará supervisado e coordinado polo profesor/a:
____________________________________________, ao que poderán dirixirse para calquera aclaración que precisen
a través do correo electrónico ______________________________ ou do teléfono ______________
Cada participante recibirá un carné personalizado acreditativo da súa participación no concurso.
Atopará á súa disposición toda a información relativa ao concurso Escola dEPrensa El Progreso na páxina
www.escoladeprensaelprogreso.es.A vixencia do concurso será desde o 1 de novembro ata o 15 de maio.
El Progreso quere a través do concurso Escola dEPrensa El Progreso, fomentar o traballo en equipo, o
desenvolvemento persoal de todos os participantes e a aprendizaxe multidisciplinar, partindo dunha actividade
enriquecedora, divertida e satisfactoria como é a elaboración do seu propio xornal, que lles permitirá ademais de
desenvolver aptitudes relacionadas co xornalismo como son a creatividade e a comunicación na contorna educativa,
que os alumnos valoren os acontecementos ocorridos ao seu redor e o pracer de investigar no seu día a día utilizando
as súas propias fontes.
Con este concurso o seu fillo@ implicarase nun proxecto que esixe a responsabilidade de realizar un traballo a longo
prazo que evolucionará continuamente ata a elaboración do exemplar definitivo.
É por todo iso que El Progreso considera interesante a participación do seu fill@ xa que estamos seguros de que será
unha experiencia inesquecible.
Sinatura do profesor/a do equipo:

Autorizo ao meu fill@ a participar no proxecto Escola dEPrensa El Progreso
Nome,do pai/nai ou titor: __________________________________________________ NIF: _______________
Data: ____________________
Firma:

