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COLÒNIES 2n d'ESO

Platja d’Aro

15, 16 i 17 de juny 2022 (de dimecres a divendres)

Volem que els nostres alumnes gaudeixin d’unes colònies de final de curs passant uns dies
al cor de la Costa Brava, amb l’equip humà d’El Collell.

Les instal·lacions al mar són a l’Aparthotel Comtat Sant Jordi, situat a Platja d’Aro al
cor de la Costa Brava, entre boniques cales, en un entorn natural, tranquil i de molt fàcil
accés a la platja. Us deixem l'enllaç al web de l’aparthotel:
https://www.aparthotel-santjordi.com/ca/

El cost de l'activitat és de 160 € per persona.

NO cal comprar cap material extra per a les activitats.

Aquest preu inclou: Transport en autocar, 2 nits d'allotjament a l’aparthotel, pensió
completa més el dinar del primer dia, material específic per a les diferents activitats,
monitors especialitzats i assegurança mèdica i de responsabilitat civil.

Pagaments:

➢ Reserva plaça:60 euros (Abans de l’1 de desembre de 2021)

➢ 2n Pagament: 50 euros (Abans de l’1 febrer de 2022)

➢ 3r Pagament: 50 euros (Abans de l’1 d’abril de 2022)

Si alguna família necessita fraccionar el pagament amb més terminis CONTACTAR abans
del 30 d’octubre amb L’EQUIP DIRECTIU per tal de trobar facilitats.

Si es vol fer un únic pagament de 160 € també és possible fer-lo.

El pagament i l’autorització (colònies + talonari d’autofinançament) cal fer-los
mitjançant App TPV Escola. Si teniu cap dubte sobre aquesta aplicació,
poseu-vos en contacte amb la secretaria de l’institut: 93 564 27 81 o bé al
mòbil 639 742 583.

En breu us enviarem un correu electrònic amb l’enllaç de descàrrega amb l’usuari i el
password a l’App TPV Escola.
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Més endavant us convocarem una reunió informativa.

Cal advertir que una vegada fet el primer pagament i comptabilitzat el nombre de
participants, l'institut valorarà si el nombre d’alumnes inscrits és suficient per dur a terme
les colònies.

Talonaris d’autofinançament de les colònies (OPCIONALS)

Són totalment opcionals.

Creats amb l’objectiu de facilitar el pagament a les famílies dels alumnes.

El Collell ofereix gratuïtament a cada alumne/a que vingui de colònies un talonari
amb 40 butlletes cadascun per vendre a 3€ cada butlleta, i aconseguir fins a 120€
per autofinançar-ne part de l’estada.

El talonari és gratuït i no té cap cost.

Les persones que comprin els números entraran en el sorteig d’una bicicleta de
muntanya o bé l’equivalent monetari d’aquesta. El número premiat serà el coincident
amb el 1r premi de la Loteria Nacional de Nadal del dia 22 de Desembre del
2021.

A través de l’app TPV Escola podeu signar l’autorització per sol·licitar el talonari
d’autofinançament.


