Benvolguts pares i mares,
Els dies 11 i 12 d’abril, els alumnes de 3r i 4t anirem a passar dos dies de colònies a la Finca Prades a
Prades (Baix Camp) .
Els objectius de la sortida són:
 Conèixer el poble de Prades i el seu entorn i realitzar activitats lúdiques a la natura i al recinte
de la casa de colònies, tot això en un ambient multilingüe on reforçar la pràctica de la llengua
anglesa.
Preu:
L’import total, que pot variar en funció del nombre d’alumnes que hi vagin, estarà al voltant dels 90€. El
pagament es realitzarà de forma fraccionada en dos pagaments. El primer pagament serà de 45€ en
concepte de reserva. El segon pagament serà el de la quantitat exacta restant que us comunicarem un
cop sapiguem quants alumnes van a les colònies:
DATA DE PAGAMENT
QUANTITAT
Del 3 al 14 de desembre
45€
Del 25 de febrer al 8 de març
La quantitat restant
El primer pagament serà en concepte de reserva. En cas que l’alumne no pugui assistir a la sortida, no
es retornarà l’import d’aquest primer pagament.
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
Al resguard del pagament, que s’haurà de lliurar als tutors, hi ha de constar el nom i cognom de
l’alumne, i el concepte “Sortida Prades ”.
El full d’autorització signat pels dos pares juntament amb el resguard del pagament s’ha d’entregar als
respectius tutors/es fins al dia 14 de desembre de 2018.
Recordem que si no s’està al corrent dels rebuts de l’escola, no es podrà participar a les sortides
culturals.
Ben cordialment,
Tortosa, 30 de novembre 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 11 i 12 d’abril de 2018.
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

