Barcelona, 27 d’octubre del 2016
Benvolgudes famílies.
Els informem que hem hagut de modificar l’activitat de colònies per als alumnes de 4t d’ESO inicialment
prevista. No els hem comunicat aquest canvi amb anterioritat degut a les gestions que hem fet per tal de
poder trobar unes colònies interessants, i que no modifiquessin el pressupost que els haviem indicat en la
carta anterior.
La nova sortida, que manté les dates del 22 al 24 de març del 2017, es farà a La Torre de Rialb (Baronia de
Rialb) i està organitzada per Segre Mitjà. Centre d’Esports de Natura. Trobareu els enllaços de l’alberg i les
activitats a http://institutbernatmetge.cat/activitats-extraescolars/viatges/
Les activitats previstes són: Busbop, tir amb arc, open kayac, paddle surf i orientació.
El pressupost d’aquestes colònies, que inclou l’estada (activitats i pensió completa) i el transport en autocar,
és de 160€ per alumne. Aquest preu està calculat per un nombre de 30 alumnes. Si aquest nombre final és
diferent de 30, el preu de les colònies pot variar, ja que el preu de l’autocar s’ha de dividir pel nombre
d’alumnes.
Els alumnes que hagin pagat la quota de l’AMPA tindran un descompte de 10€ en el preu final.
Per poder fer la reserva a la casa de colònies cal fer un primer pagament de 80 € per alumne abans del
divendres 18 de novembre.
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 9 de març del 2017. Durant el mes de febrer
rebran una notificació recordant aquest darrer ingrés i l’import definitiu.
El dimarts dia 7 de març es convocarà a les famílies a una reunió explicativa sobre tots els detalls de les
activitats, on hi seran presents els professors acompanyants.
Molt important:
- 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.
- 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 colònies 4t.
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 2016-17.
- 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.
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