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Barcelona, 28 de setembre del 2015 
 
Benvolgudes famílies. 
 
Els informem que hem preparat una activitat de colònies de final de curs per als alumnes de 4t d’ESO.  
Aquesta sortida es farà del dilluns 30 de maig al dimecres 1 de juny a la casa de colònies Albatros de Llafranc 
(organitzada per l’empresa Rosa del Vents). Els alumnes aniran acompanyats de tres professors del centre i 
les activitats estaran dirigides per monitors de l’empresa. 
 
Les activitats que es realitzaran durant l’estada de tres dies estan relacionades amb la natura i els esports 
d’aigua. 
 
El pressupost d’aquestes colònies, que inclou l’estada (activitats i pensió completa) i el transport en autocar, 
és de 170€ per alumne. Aquest preu està calculat per un nombre de 35 alumnes. Si hi hagués un canvi en el 
nombre final d’alumnes podria afectar el preu final de l’activitat.  
 
Per poder fer la reserva a la casa de colònies ens demanen fer un primer pagament de 60 € per alumne. Cal 
fer aquest ingrés abans del dimecres 14 d’octubre. 
El número de compte on fer l’ingrés és el 2100 0865 19 0200246504 de La Caixa, oficina c. Cantàbria 54-56. 
La resta de l’import de l’activitat es farà efectiu abans del dia 11 de maig del 2016. Durant el mes d’abril 
rebran una notificació recordant aquest darrer ingrés i l’import definitiu. 
 
Els alumnes que es donin de baixa, després del primer pagament, perdran el 100% d’aquest, tret que es tracti 
d’un cas de força major degudament justificat per la família. 
 
 
Molt important: Cal lliurar una còpia de l’ingrés bancari al coordinador Ramon Ballesté. En aquesta còpia ha 
de constar el nom i cognom de l’alumne i la referència Albatros. 
 
 
 
 
 
 

Atentament 
Ramon Ballesté 

Coordinador d’activitats extraescolars 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
La família de l’alumne: ………………………………………………………………………………………. de S4……. 
confirmem que: 
 
- hem rebut la informació de les colònies de 4t d’ESO del curs 2015-16. 
- volem que el nostre fill o filla participi en aquestes colònies. 
- acceptem les condicions indicades en aquest document. 
 

Signatura 
 
 
 
 
 
 
 
Cal retornar aquest resguard al tutor/a del grup. 


