CAMP D’APRENENTATGE 2018
LLOC: Camp d’Aprenentatge de l'Alt Berguedà.- Guardiola de Berguedà
CASA DE COLÒNIES: La Sala- La Pobla de Lillet
DATES: Dimecres 30 de maig, dijous 31 de maig i divendres 1 de juny de 2018
NIVELL: 6è de primària
ACTIVITATS PREVISTES:
• Estudi del paisatge: visitarem la cova de La Tuta, les fonts del
Llobregat (naixement del riu Llobregat).
• Estudi del riu: treball de camp i laboratori.
• Estudi del bosc de la Sala.
Es realitzarà aquesta activitat sempre que hi participi el 70% de l’alumnat.
PREU APROXIMAT : 95€ (dependrà del nombre d’alumnes).
Cal abonar el 1r pagament i reserva de 40€ amb data límit 5 de desembre.
El 2n pagament es farà durant el 3r trimestre. En aquest pagament es descomptarà
l’import de la loteria venuda a 5è i a 6è, així com els descomptes per família nombrosa o
monoparental,...pel que fa a les activitats.

PAGAMENT
PAGAMENT
Cal fer el pagament a La Caixa. Teniu dues opcions:
Cal- ferTransferència
el pagament a La
Caixa. Teniu
dues opcions:
bancària
al número
de compte
- Transferència bancària al número de compte
ES24 2100 0198 1002 0041 7363 ES24 2100 0198 1002 0041 7363
- Caixer
automàtic
amb llibreta
de La
Caixa obancària:
targeta bancària:
- Caixer
automàtic
amb llibreta
de La Caixa
o targeta
o Altres operacions
si la targeta
NOsiéslade
La Caixa)
o Altres(només
operacions
(només
targeta
NO és de La Caixa)
o Pagaments
o Pagaments
o Pagaments sense codi de barres
Pagaments
sense
de barres
o Col·legis o
i matrícules.
Posar
codi codi
: 0521603
(identificador Escola
o
Col·legis
i
matrícules.
Posar
codi
: 0521603 (identificador Escola Garcia
Garcia Fossas)
o Teclejar import,
posar amb dos decimals (40,00)
Fossas)
o Remitent:
Nom
i
cognoms
de l’alumne
i classe
o Teclejar
import,
posar amb
dos decimals (per ex: 0,00)
TERMINI: Del 21 d’octubre al 4 de novembre del 2016

o Remitent: Nom i cognoms de l’alumne i classe

TERMINI: Del 24 de novembre al 5 de desembre de 2017
Retallar i retornar al tutor/a
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jo, ................................................................................. amb DNI.......................................
com a pare/mare/tutor AUTORITZO al meu fill/a..............................................................
a anar de colònies durant els dies 30 i 31 de maig i 1 de juny de 2018.
Signatura
SI

NO

Cal adjuntar el resguard del pagament a l’autorització.

