
 Alumnes d’aula oberta 4t d'ESO 
Famílies de quart d’eso, 

 
Les estades formatives dels alumnes de l’aula oberta sovint coincideixen amb les dates de les sortides.  
Els vostres fills i filles es poden afegir a les activitats i sortides de grup si no interfereix amb les estades.  
Els alumnes de l’aula oberta podran portar els diners en efectiu directament a la secretaria del centre la setmana abans de 
la sortida.  
 
El viatge de final d’etapa no està inclòs en aquest pressupost. 
 

ALTRES PAGAMENTS 

Pressupost: 60,00€ Quota tecnològica 
Data límit de pagament: 5 de desembre 2017. 

 
ESTADES AULA OBERTA 
 

Data Lloc Activitat  Durada 
Dimarts a partir d’octubre Diversos Estades formatives en   

empreses i entitats del    
districte 

Al llarg del curs 

Pressupost: 40,00 €              Data límit de pagament: 5 d’abril  de 2018 
 
En total són 100 € per al tercer curs, donem a les famílies tres maneres de fer els pagaments (rebuts bancaris, efectiu o                       
gestió personal de pagaments), igualment per tal d’afavorir la planificació de despeses familiars i d’agilitzar l’activitat de                 
gestió administrativa del centre aquest curs us recomanem que feu la domiciliació dels pagaments. 
 
Marqueu una sola opció: 
 

◻ Vull domiciliar els pagaments, dono el meu consentiment al Centre a carregar al meu compte bancari dos rebuts                  
a les següents dates: 
 

50 € a 5 de desembre de 2017 50 € a 5 de març de 2018 

 
Empleneu i retalleu el document de domiciliació. Cal que l’entregueu a secretaria abans del 15 d’octubre. En cas                   
de devolució d’algun rebut us cobrarem la comissió generada. 

 
◻ Faré els pagaments en efectiu a la finestreta de Secretaria (horari de 9-14h) els mateixos imports i dies que                   

indica a les domiciliacions. 
 

◻ Vull acordar altres quotes de pagaments. En aquest cas, teniu que passar per Secretaria a signar un document                  
de gestió personalitzada de pagaments. 

 
Aprofitem l’ocasió per a saludar-los cordialment.  
 
Isabel Balaguer Millán 
Directora del centre 
Barcelona, 4 d’octubre de 2017 
 

 
 
Document de domiciliació. Ompliu tots els camps, retalleu signeu-lo i lliureu-lo a secretaria             
fins al 15 d’octubre com a molt tard 
 

Alumne/a : ___________________________________________________________________ Curs: 4t d'ESO 
 

En/Na ___________________________________________________ amb DNI: ____________________ i      
núm. de compte (IBAN): 
(nom i cognoms del titular del compte) 
 
E S                            

 
Autoritza l'Institut l'Alzina a cobrar els rebuts que presenti en concepte d’activitats i quota tecnològica.  
 
 
 Pagament                                      50€ € a 5 de desembre de 2017  
                                                                                         50€ a 5 de març de 2018 

 
   

 


