Barcelona, 3 d’octubre del 2012

Viatge de 4t d’ESO 2012-13
Benvolgudes famílies
Aquest curs està previst realitzar el viatge de 4t d’ESO dels dies 3 al 6 d’abril del 2013 per visitar la ciutat
d’Amsterdam. Aquest viatge es realitza amb l’assessorament del Departament de Llengües Estrangeres per
tal que sigui una estada on els vostres fills facin un intenssiu de llengua anglesa.
El pressupost estimat està al voltant dels 470 € en funció del número d’alumnes (aquest preu està calculat per
un grup de 28 alumnes), inclou 3 nits i 4 dies en règim de mitja pensió a l’hotel Stay Okay Vondelpark o
similar, avió i trasllats. La informació definitiva us la comunicarem oportunament amb la distribució d’activitats,
horaris i l’adreça de l’hotel.
Per tal de fer la reserva en ferm a l’agència de viatges i per poder mantenir el preu indicat, cal fer un primer
pagament de 150 € abans del 31 d’octubre. Després, se seguirà el següent calendari de pagaments:
- 30 de novembre: 150 €
- 1 de març: la resta
Als alumnes que es donin de baixa se’ls aplicarà el descompte que l’agència de viatges faci al grup. Aquest
descompte és normalment el preu del bitllet d’avió, ja que les companyies no tornen el seu import, més un
suplement per compensar la pujada dels preus a la resta dels companys.
El compte de l’AMPA on cal fer els ingressos és:
Caixa Penedès, oficina Rambla Prim 228-230, nº 0487-1404-65-9000046213 .
Cal lliurar una copia de l’ingrés bancari al coordinador Ramon Ballesté. En aquesta còpia han de constar el
nom i cognom de l’alumne i la referència “Amsterdam”.
Per tal de reduir el cost del viatge l’institut posarà a disposició dels alumnes productes nadalencs i loteria de
l’agència per tal de finançar el viatge. Els alumnes també poden, amb el suport de les tutores i la direcció del
centre, realitzar les activitats que considerin pertinents per tal de recollir diners que ajudin al finançament del
viatge.
Ramon Ballesté
Coordinador d’activitats extraescolars

La família de l’alumne: ………………………………………………………………………………………. de S4…….
confirmem que:
-

 hem rebut la informació del viatge a Amsterdam de 4t d’ESO del curs 2012-13.
 volem que el nostre fill o filla participi en aquest viatge.
 acceptem les condicions indicades en aquest document.
Signatura

Cal retornar aquest resguard a les tutores de 4t d’ESO
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