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Benvolgudes famílies:

L'Equip Directiu del Centre i el professorat de tercer d’ESO ha programat la realització del treball de síntesi
mitjançant una estada de tres dies (dues nits) a l'alberg Mare de Déu de Montserrat a Barcelona del dimarts 6 al
dijous 8 del mes de juny.

Aquesta activitat tindrà un cost aproximat de 185 euros amb els que entraran tant els desplaçaments, l'alberg i
els àpats dels tres dies, així com els materials per a la realització del treball de síntesi.

Per poder reservar l'estada a l'alberg hem de fer una bestreta, o pagament anticipat de 85 euros, abans del dia 8
de novembre. Recordeu fer una fotocòpia del comprovant de pagament que els alumnes hauran de donar al seu
tutor/a abans de la mateixa data.
El segon i últim ingrés es farà al mes de gener. Us informarem amb antelació de l’import final i de la data
concreta per a fer-lo efectiu.
Al maig es programarà una reunió on s’informarà amb més detall de tots els aspectes relatius a aquesta activitat.

PREU BESTRETA: 85 € 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 mitjançant 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 + curs  +  BCN (JosepSánchez+3rESOA+BCN)

Us recordem que 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 amb la coordinadora de sortides Patricia García.

Rebeu una cordial i atenta salutació.
Les Roquetes (Sant Pere de Ribes),  19 de setembre de 2022

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

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

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

.....................................................................................del nivell/grup 3r ESO ................

□   autoritza la Sortida a Barcelona, del  6 al 8 de juny de 2023.

□   no autoritza la Sortida a Barcelona del  6 al 8 de juny de 2023.

INS AlexandreGalí Signatura pare, mare o representant legal


