CODI D’ENTITAT: 0261484
23/01/2017
A L’ATENCIÓ DELS PARES I MARES D’ALUMNES DE 6È DE PRIMÀRIA
Benvolguts pares,
Enguany els alumnes i el professorat de 6è d'Educació Primària anem d'excursió a la
Seu d’Urgell els dies 8 i 9 de juny.
Els objectius de la sortida són, entre altres, refermar la convivència entre alumnes i
professorat, i poder gaudir de l'observació directa de la natura per relacionar aquesta
vivència amb els continguts del curs, especialment aquells que fan referència al medi
social, al medi natural i a l’educació física.
Les activitats en les quals participarem seran:
• Prova d’orientació.
• Piragüisme pel canal d’aigües tranquil·les al parc del Segre de la Seu d’Urgell.
• Gimcana cultural pel nucli antic de la ciutat.
• Visita a la catedral de la Seu d’Urgell.
El preu inicial de la sortida serà de 98 €. El primer pagament, de 49 €, s'haurà de
lliurar abans del 13 de febrer. El segon pagament s'haurà de fer efectiu de l’1 al 13 de
maig. Aquest darrer pagament serà, en principi, de 49 €, però cal tenir en compte que
dependrà del nombre definitiu d’alumnes que participin en la sortida.
El viatge es realitzarà en autocar. Els horaris i el material necessari, així com el
calendari detallat de les activitats, s'especificaran en la propera carta informativa.
El pagament es realitzarà ÚNICAMENT a través de la xarxa de CAIXERS de “LA CAIXA”
(mitjançant llibreta o tarja de qualsevol entitat) o TRASPÀS per LÍNEA OBERTA (des de
La Caixa). Malauradament, no serà possible realitzar pagaments on-line des d’altres
entitats.
A l’encapçalament d’aquesta circular hi trobareu el CODI NUMÈRIC D’ENTITAT de la
sortida.
No es podrà donar com a vàlid cap ingrés que no porti clarament indicats el NOM,
COGNOMS i CURS que fa l’alumne/a.
La còpia del resguard d’ingrés s’haurà d’entregar al tutor juntament amb la butlleta de
l’autorització que us serà entregada en paper , fins al proper 13 de febrer.
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