Benvolguts pares i mares,
Els dies 10, 11 i 12 d’abril de 2019, els alumnes de 5è i 6è anirem a passar tres dies de colònies al Casal de Pau d’Arbúcies, al
cor del Montseny (comarca de La Selva). Seran uns dies d’immersió lingüística on la llengua anglesa serà la vehicular des del
moment de llevar-se fins l’instant d’anar a dormir. Aquesta fantàstica experiència, com ja sabeu, estarà dirigida per l’empresa
Nexolang que és la responsable del grup de professors natius que duran a terme totes les diverses activitats del dia (jocs,
gimcanes, concursos, danses, àpats...).
Com ja havíem anunciat, els objectius de la sortida seran:
➢ Assolir competències lingüístiques en anglès amb dinàmiques lúdiques i creatives.
➢ Millorar la producció oral i escrita de l’anglès usant diverses metodologies innovadores.
➢ Conviure en un ambient de respecte i diversió per fer augmentar l’autonomia i responsabilitat personals.
Finalment, l’import total de la sortida serà de 230 €. Hi inclourà el trasllat amb l’autobús, l’allotjament i pensió completa
dels tres dies (el primer àpat serà el dinar del dia 10 i el darrer, el dinar del dia 12), l’assegurança i totes les activitats dirigides
pels professors natius. Per tal de facilitar el pagament a les famílies, aquest es realitzarà de forma fraccionada en tres dates.
El primer pagament serà de 80 € en concepte de reserva; en cas que l’alumne no pugui assistir a les colònies, aquest import
no es retornarà. El segon i tercer pagaments seran de 75 € cadascun:
DATA dels PAGAMENTS
Del 4 al 14 de desembre de 2018
Del 4 al 8 de febrer de 2019
Del 4 al 8 de març de 2019

QUANTITAT
80 €
75 €
75 €

S’ha de fer efectiu el pagament al núm. de compte del Banc Sabadell següent:
ES12 0081 0130 080001737577
Es pot fer mitjançant transferència electrònica o via caixer automàtic amb el codi: 5933
PREGUEM LA MÀXIMA PUNTUALITAT EN ELS PAGAMENTS.
Al resguard del pagament, que s’haurà de lliurar als tutors en les dates indicades, hi ha de constar el nom i cognom de
l’alumne, i el concepte “Sortida Arbúcies”. El full d’autorització signat pels dos pares juntament amb el resguard del 1r
pagament es pot entregar als respectius tutors/es fins al dia 14 de desembre de 2018.
També cal retornar als tutors abans del 21 de desembre el DÍPTIC que acompanya aquesta circular i que l’empresa
Nexolang ens demana per complimentar tots els tràmits de les colònies
Recordem que si no s’està al corrent dels rebuts de l’escola, no es podrà participar a les sortides culturals.
Ben cordialment,
Tortosa, 3 de desembre de 2018
LA DIRECCIÓ I ELS TUTORS
..........................................................................................................................................................................................
Col·legi Ntra. Sra. de la Consolació–Tortosa
En

(pare)

_________________________i

na

(mare)

____________________________________

de

l’alumne/a

________________________ del curs_________ AUTORITZEM el nostre fill a anar d’excursió els propers dies 10,11 i 12
d’abril de 2019.
Així mateix assumeixo tota la responsabilitat dels incidents que pugui protagonitzar el meu fill/a, siguin del tipus que siguin,
sempre i quan es facin per incompliment de les directrius marcades.
Tortosa, ...... de ........................ de 201.....
Signatura pare i mare

Caldrà retornar-lo signat pels dos pares

