Viatge de 4t d’ESO 2013-14. Londres
Benvolgudes famílies
Els recordem que cal fer el darrer pagament del viatge a Londres abans del 20 de febrer. La data que ens
marca l’agència per liquidar el total del viatge és el dia 21 de febrer.
Aquest darrer pagament és de 170€. Amb els descompte de 10€ d’ajuda de l’AMPA a les famílies que han
pagat la seva quota aquest darrer pagament serà de 160€ (tots els alumnes que fan el viatge han pagat la
quota de l’AMPA).
Als alumnes que han participat en la venda de polvorons i productes de Nadal se’ls ha de descomptar el
benefici que han obtingut per la venda d’aquests productes. D’aquesta manera tots els alumnes han
d’ingressar 160€ tret dels següents:
Faubell López,Josep

154

Ayala De Blas, Carlos

141

Escalona Fulleda, Javier

151

López Román, Ferran

148

Marco Barber, Roger

145

Pérez Enseñat, Ariadna

130

El compte on cal fer l’ingrés és el IBAN: ES19 2100 0865 1902 0024 6504 de La Caixa, oficina c. Cantàbria
54-56
PAGAMENTS SENSE COMISSIÓ:
. Transferència des d’algun compte de La Caixa
. Ingrés a qualsevol caixer automàtic de La Caixa (només bitllets)
PAGAMENTS AMB COMISSIÓ:
. Ingrés a finestreta (2€ per operació)
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 Londres+3r pagament.

Documentació necessària per viatjar a Londres
Aprofitem aquesta carta per recordar-vos que els alumnes han de viatjar amb la documentació actualitzada.
- Els alumnes de nacionalitat espanyola han de viatjar amb el DNI o el passaport i l’autorització paterna que
cal complimentar en qualsevol comissaria dels Mossos d’Esquadra.
- Els alumnes que no tinguin la nacionalitat espanyola han de portar el passaport, el permís de residència
(NIE) i l’autorització paterna.
Oportunament sereu convocats a una reunió de famílies per parlar del viatge.
Ramon Ballesté
Coordinador d’activitats extraescolars

La família de l’alumne: ………………………………………………………………………… del grup S4 …..
Hem rebut la informació respecte al tercer pagament del viatge a Londres.
Signatura
Cal retornar aquest resguard al tutor/a del grup

c. Menorca, 55 08020 Barcelona Tel. 93 314 96 11 Fax. 93 305 19 54 http://institutbernatmetge.cat/

Viatge de 2n de Batxillerat 2013-14. Berlín
Benvolgudes famílies.
Els recordem que cal fer el darrer pagament del viatge abans del 20 de febrer. Aquest darrer pagament és
de 170€. Amb els descompte de 10€ d’ajuda de l’AMPA a les famílies que han pagat la seva quota aquest
darrer pagament serà de 160€ (tots els alumnes que fan el viatge han pagat aquesta quota).
A aquest import caldrà restar els guanys que hagin obtingut en les activitats que hagin realtzat.
polvorons

esmorzars

3r pagament

Álvarez Riesco, Sergio

-125

35

Azagra Revuelta, Estrella

-125

35

Cano López, Sonia

-125

35

Carretero Jornet, José Manuel

-125

35

Codina Flores, Ariadna

-125

35

Martín Fernández, Sílvia

-125

35

Martínez Serran, Lídia

-125

35

Paterna Pinilla, Marc

-125

35

Fernández Morales, Xènia

-125

-20

García Rodríguez, Miriam

-125

35

Jiménez Perea, Lídia

-125

35

Navarro Bueno, Judit

-125

35

Ramos Losada, Judith

-125

35

-125

16

Tomás López, Andrea

-55

-19

El número de compte on cal fer l’ingrés és el 2100 0865 19 0200246504 de La Caixa, oficina c. Cantàbria
54-56
PAGAMENTS SENSE COMISSIÓ:
. Transferència des d’algun compte de La Caixa
. Ingrés a qualsevol caixer automàtic de La Caixa (només bitllets)
PAGAMENTS AMB COMISSIÓ:
. Ingrés a finestreta (2€ per operació)
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 Berlín+3r pagament.

Documentació necessària per viatjar a Berlín
Aprofitem aquesta carta per recordar-vos que els alumnes han de viatjar amb la documentació actualitzada.
- Els alumnes de nacionalitat espanyola han de viatjar amb el DNI o el passaport i l’autorització paterna que
cal complimentar en qualsevol comissaria dels Mossos d’Esquadra en cas de ser menors d’edat.
- Els alumnes que no tinguin la nacionalitat espanyola han de portar el passaport, el permís de residència
(NIE) i l’autorització paterna en cas de ser menors d’edat.

Ramon Ballesté
Coordinador d’activitats extraescolars

c. Menorca, 55 08020 Barcelona Tel. 93 314 96 11 Fax. 93 305 19 54 http://institutbernatmetge.cat/

