GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT
ESCOLA MARIA MERCÈ MARÇAL
C/ Pau Casals, 15 25300 TÀRREGA
Tl: 973314306 – escola-mmm-tarrega@xtec.cat
http://www.escola-mmm-tarrega.cat/

Benvolguda família,
El divendres 25 de maig els nens i nenes de P3 i P4 farem la sortida de final de curs a Lleida.
La planificació del dia és la següent:









A les 9 del matí tothom a l'escola preparats per marxar
Desplaçament en autobús fins a Lleida
Arribada i esmorzar (el donarem les mestres, no cal que els infants en portin)
Activitat de matí: Teatre:Gulliver al país de Lil·liput. Centre de Titelles de Lleida
Dinar.
Activitat de tarda: estona de jocs al Mamba parc
Arribada a l’escola a 2/4 de 5 de la tarda.

Cal portar:


Dinar: un entrepà embolicat amb el boc’n’roll o altres aliments dins d’una carmanyola, alguna fruita i
una aigua en una ampolla de plàstic.
Recordeu que Quàlia té un servei de pícnic per les sortides. En cas que en vulgueu disposar, cal
que ho comuniqueu al despatx de l’AMPA com a molt tard el dia anterior a la sortida. (consulteu les
condicions al mateix despatx).



Samarreta taronja, xandall i calçat còmode.

Recomanem que a casa ESMORZIN aliments sòlids i poc líquid.

El preu de la sortida és de:

17€ (famílies que són sòcies de l’AMPA)
22€ (famílies que no són sòcies de l’AMPA)

Cal entregar el justificant de pagament i l’autorització a la mestra abans del dimecres 23 de maig.
Per tal d’agilitzar el procés i el control de pagament, us demanem que feu l’abonament mitjançant un
d’aquests dos sistemes:
(NO ES PERMET FER INGRESSOS EN EFECTIU)
PER CAIXER BANC SABADELL
OPERATIVA A SEGUIR:
- Introduir la targeta de qualsevol entitat
- Prémer el botó: ALTRES OPERACIONS
- Prémer el botó: PAGAMENT A TERCERS
- Introduir el codi de centre: 000859
- Seleccionar el concepte de pagament: SORTIDA A LLEIDA

PER INTERNET
EMETRE TRANSFERÈNCIA A FAVOR
DE:
Escola Maria-Mercè Marçal
Núm. compte
IBAN: ES 94 0081 0100 91 0001094013
BIC: BSABESBBXXX

- Seguir les indicacions i acceptar l’operació
- El caixer us imprimeix 2 rebuts: un per vosaltres i un per l’escola

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En/Na_________________________________________________________ amb DNI __________________________
Com a mare, pare o tutor de l'alumne __________________________________________________________________
Autoritzo
No Autoritzo
A assistir a la sortida a Lleida el divendres 25 de maig de 2018, sempre d'acord amb les condicions que exigeix la llei
quant a acompanyants i conformitat del Consell Escolar. Faig extensiva aquesta autorització a les decisions que fossin
necessàries adoptar en cas d'urgència.
I per a què així consti, signo la present a
Tàrrega, ______ de _______________ de 2018

Signatura mare, pare o tutor.

