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VIATGE ESTUDIS 4t ESO curs 2017-2018

El viatge d’estudis de final d’etapa és una sortida de cinc dies que té una
vessant acadèmica i lúdica alhora. L’organitza l’equip docent de 4t d’ESO amb el
vistiplau de la direcció del centre.
Hi ha la ferma voluntat que hi participi la majoria de l’alumnat de 4t d’ESO. Amb
aquest objectiu s’intenta ajustar el preu al màxim i donar facilitats de pagament.

LLOC: ANDALUSIA (GRANADA, CÒRDOVA I SEVILLA)
DATES: DEL 12 AL 16 DE MARÇ

El cost del viatge serà de 360 € per persona.

Aquest preu inclou: transport en autocar, allotjament i pensió completa durant
l’estada.
Pagaments:
➢

Reserva plaça: 110 euros (abans del 10 de novembre)

➢

2n pagament: 120 euros (abans del 19 de gener del 2018)

➢

3r pagament: 130 euros (abans del 23 de febrer del 2018)

Si alguna família necessita fraccionar el pagament amb més terminis,
CONTACTEU abans del 13 de novembre amb L’EQUIP DIRECTIU per tal de trobar
facilitats.

Si es vol realitzar un únic pagament de 360 €, també és possible fer-ho.
El pagament cal fer-lo mitjançant ingrés o transferència bancària al número de
compte:
BBVA: ES95 0182 8733 4002 0003 7232
Destinatari: INSTITUT MONTSERRAT MIRÓ I VILÀ
Concepte: nom i cognom alumne/a + viatge
Cal lliurar una còpia de l’ ingrés bancari al tutor de l’alumne/a.
En cas que l’alumne no pogués assistir al viatge per causes mèdiques o
disciplinàries, se li retornaria la quantitat avançada, sempre que fos possible i no
afectés el preu de la resta de companys. Per a qualsevol aclariment, contacteu
amb coordinació pedagògica o cap d’estudis.
Més endavant es convocarà una reunió informativa per avançar detalls del
viatge.
Cal advertir que una vegada fet el primer pagament i calculat el nombre de
participants, l’institut valorarà si el nombre d’alumnes inscrits és suficient per a
dur a terme el viatge d’estudis.
10 d’octubre de 2017
________________________________________________________________________________________

TORNEU-HO AL TUTOR DE GRUP

Jo, ____________________________________________________,com a pare/mare/tutor/a de

l’alumne/a___________________________________________________________________de 4t ___

COMUNICO QUE el meu fill/a (marqueu les vostres opcions):

____Assistirà al VIATGE D’ESTUDIS el dies 12, 13, 14, 15 i 16 de març del 2018.

Vull un talonari d’autofinançament (es rebrà un cop s’hagi efectuat el 1r pagament)

____No assistirà al viatge d’estudis per motius que comentarem al tutor.

Signatura del pare/mare/tutor/a:

Data:

________________________________________________________

