
4t d'ESO 

Famílies de quart d’eso, 
 
Aquí teniu el calendari de sortides corresponents al curs 2017-2018. 
 

Us recordem que les activitats fora del centre formen part del currículum de l’alumne i per tant són avaluables. I                    
que les dates són orientatives. 
 
 

ACTIVITATS AL LLARG DEL CURS* 
Data Lloc Departament Durada 

Diversos dies de   
novembre i desembre 

Poliesportiu Can Dragó Educació Física Matí 

A determinar Palau de Mar Socials Matí 
gener 2017 Teatre Poliorama Català Matí 
2n trimestre Centre Garcilaso Tutoria Matí 
A determinar Tallers tutoria Tutoria Part del matí 
Pressupost: 40,00 €  

*a 4t d’ESO també hi ha sortides de les matèries optatives que es comunicaran a l’alumnat de la matèria i es                      
cobraran all llarg del curs. I a més s’organitza el viatge de final d’etapa, que no està inclòs en aquest                    
pressupost. 
 

ALTRES PAGAMENTS 
Pressupost: 

20,00€ Quota tecnològica 

 
Per tal d’afavorir la planificació de despeses familiars i d’agilitzar l’activitat de gestió administrativa del centre                
aquest curs us demanem que feu la domiciliació dels pagaments (que aniran repartits al llarg de l’any). 
 

Empleneu i retalleu el document de domiciliació. Us el recollirem a tutoria del proper dimecres 17 de maig. En                    
cas de devolució d’algun rebut us cobrarem la comissió generada. 
En total són 60 €  per a tot el curs que seran cobrats en una sola quota el 5 de setembre de 2017. 
 
Aprofitem l’ocasió per a saludar-los cordialment.  
 
Isabel Balaguer Millán 
Directora del centre 
Barcelona, 10 de maig de 2016 
 

 
 
Document de domiciliació. Ompliu tots els camps, retalleu signeu-lo i lliureu-lo a            
secretaria fins al 17 de maig 
 

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  

60€ € a 5 de setembre de 2017 

 
  

 
  

 


