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A L’ATENCIÓ DE LES FAMÍLIES DELS ALUMNES DE 4t DE PRIMÀRIA
Benvolguts pares,
Enguany els alumnes i el professorat de 4t d'Educació Primària anem d'excursió a
Barcelona i Sant Cugat del Vallès els dies 8 i 9 de juny.
L'allotjament serà a la casa de colònies de Rubí.
Els objectius de la sortida són, entre altres, refermar la convivència entre alumnes i
professorat, i poder gaudir de l'observació directa d’animals a l’Aquàrium, els edificis
emblemàtics de Gaudí i un dels monestirs més importants de Catalunya, per tal de
relacionar aquesta vivència amb els continguts del curs, especialment aquells que fan
referència al medi social i al medi natural.
Les activitats en les quals participaran seran:
• Visita guiada a la Sagrada Família i recorregut pels edificis modernistes del
Passeig de Gràcia (Ex: La Pedrera).
• Visita guiada a l’Aquàrium.
• Visita guiada al Monestir de Sant Cugat del Vallès.
El preu aproximat de la sortida serà de 100 €.
€ El primer pagament, de 50 €,
€ s'haurà de
lliurar fins al dia 15 de febrer.
febrer El segon pagament s'haurà de fer efectiu durant la
primera quinzena de maig.
L’import del darrer pagament 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,
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 15 de febrer.
febrer
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