CODI D’ENTITAT: 0246495
26/04/17

A L’
L’ATENCIÓ DE LES FAMÍLIES D’ALUMNES
D’ALUMNES DE 5è DE PRIMÀRIA
Benvolgudes famílies,
El Col·legi ha programat una sortida cultural per als alumnes de 5è de Primària el dia 9 de juny
al Zoo i al Camp Nou de Barcelona.
Els objectius de la sortida són:
- La convivència entre alumnes i professors fora de l’àmbit escolar.
- L’estudi de diversos temes relacionats amb els continguts de l’àrea de Coneixement del
medi natural, social i cultural.
El viatge es farà en autocar.
Sortida: a les 8.30 h de l’aparcament de la plaça de l’Auditori. (Els usuaris del servei de

menjador, recordeu recollir abans els entrepans a la cuina).
Arribada: a les 19.00 h aproximadament, al mateix lloc.
Les activitats previstes són:
- Al matí, visita al Parc Zoològic de Barcelona.
- A la tarda, visita al Camp Nou (museu i camp).

Cal esmorzar bé a casa. Cal portar el dinar i el berenar,
berenar excepte els alumnes usuaris del Servei
de menjador, que podran demanar pic-nic.
Caldrà portar el xandall de l’escola, una gorra de sol i crema de prote
protecció
cció solar.
El preu de la sortida és de 37
37 € i inclou el viatge, l’entrada i les visites.
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 10 de maig.
maig
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