Benvolgudes famílies de 4rt d ’ESO,
Ens adrecem a vosaltres per informar-vos que enguany el viatge de fi d’etapa de
l’alumnat de 4t d’ESO es farà a Londres, amb l’agència Home to home. El viatge
està programat del 1 al 5 d’abril de 2019.
Us adjuntem un document amb el programa del viatge.
Enguany el treball que es farà durant el viatge serà el Projecte de Recerca, per això
l’alumnat que no realitzi el viatge haurà d’assistir al centre i fer el treball.
El preu del viatge serà al voltant de de 650 €. Aquest preu es pot veure alterat
segons el nombre definitiu d’alumnes que hi participin i el preu del bitllet d’avió.
Per aquest motiu us demanem que feu una paga i senyal de 250 € , per saber amb
exactitud l’alumnat que anirà al viatge i poder comprar els bitllets d’avió amb antelació.
Heu de fer l’ ingrés dels 250 € al compte del Banc de Sabadell Atlántico següent: ES17
0081 0084 13 0001258131
En resposta a la demanda feta per algunes famílies, s'ha decidit ampliar el termini
de pagament de la bestreta del viatge fins el dia 23 d’octubre de 2018.
Els justificants de pagament s’han de presentar com a màxim el dia 11 d’octubre.
El vostre delegat de classe els recollirà i els entregarà a la coordinadora
d’extraescolars. Cal que hi consti clarament el nom i cognoms de l’alumne/a i el
grup.
En cas d’ingrés en efectiu, podeu fer-lo sense pagar comissió a l’oficina del passeig
Maragall 156, entre les 8:15 i 9:30 exclusivament. En cas de transferència, consulteu al
vostre banc si us cobra comissió o no.
TAMBÉ NECESSITEM QUE ENS FEU ARRIBAR UNA FOTOCÒPIA DEL DNI
o passaport de l’ alumne (per tal de comprar els bitllets d’avió).
Després d’aquesta data, i, tot sabent el nombre de participants, us anirem informant
del preu definitiu així com també d’altres detalls del viatge.
El pagament de la resta de viatge es farà en dos terminis més, al mes de febrer i dues
setmanes abans del viatge.
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