
          Generalitat de Catalunya 

          Departament d’Educació 

         Institut Alexandre Galí 

  

      INS AlexandreGalí               Signatura pare, mare o representant legal 

 

Benvolguts/des pares i mares,  
 

L'Equip docent de quart  d'ESO ha programat la realització del Viatge de Fi d’etapa mitjançant una estada de 

quatre dies (tres nits) a l’alberg Campus Cerdanya a Puigcerdà,  del dia 8 a l’11 del mes de juny. 
 

Aquesta activitat tindrà un cost de 240 euros que inclou tant els desplaçaments, com l'alberg i els àpats, així 

com els materials per a la realització del treball de síntesi. 

 

 

 

EL PREU INCLOU: 
 

 AUTOCAR PER EFECTUAR 

ELS TRASLLATS. 

 4 DIES D’ACTIVITATS. 

 ALLOTJAMENTS EN 

HABITACIONS DE 6 PLACES 

AMB BANY PRIVAT, ROBA 

DE LLIT I TOVALLOLES. 

 PENSIÓ COMPLETA 

EXCEPTE EL DINAR DEL 

PRIMER DIA. 

 ASSEGURANÇA 

D’ACCIDENTS PER LES 

ACTIVITATS. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  
 

 

Al maig programarem una reunió on podrem informar-vos amb més detall de tots els aspectes relatius a aquesta 

activitat.   
 

PREU: 240 €   FORMA DE PAGAMENT: � Transferència             �  Ingrés en caixer                
 

Opció 1: Transferència bancària al compte de l’Institut:  IBAN ES89  2100  4006  0022 0005 3846 
 

Opció 2: Ingrés en caixer mitjançat una targeta o llibreta de La Caixa o ingressant els diners en efectiu al caixer 

(han de ser bitllets, no monedes!). 
 

 

IMPORTANT en fer la transferència o l’ingrés: 

Indiqueu el nom de l’alumne/a + 4tESO + Puigcerdà 
 

 

Us recordem que enguany, per assistir a les sortides que impliquin pagament s’ha d’haver abonat el material 

escolar. Per a qualsevol consulta o dubte us podeu posar en contacte al centre amb la coordinadora de sortides 

Yolanda de la Rubia. 
 

Rebeu una cordial i atenta salutació!          

 Les Roquetes (Sant Pere de Ribes),  25 de març de 2021. 
 

✂--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

.................................................................................., com a pare/mare o representant legal de l’alumne/a 

...................................................................................del nivell/grup 4t ESO ................ 

□   autoritza la Sortida de Fi d’etapa de 4t ESO a Puigcerdà, del 8 a l’11 de juny de 2021. 

□   no autoritza la Sortida de Fi d’etapa de 4t ESO a Puigcerdà, del 8 a l’11 de juny de 2021. 


