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Benvolgudes famílies, 
 
aquest any, els vostres fills i filles que cursen 1r de Batxillerat poden gaudir del viatge 
cultural que el centre proposa. Per tal de saber si hi ha prou alumnat per fer-lo i, si és 
així, poder organitzar-lo amb temps, hem establert el procediment següent: 
 
 Tots aquells que vulguin anar-hi hauran d’ingressar 150€ en el compte de 
l’institut abans del 20 d’octubre amb la referència Viatge 1r de Batxillerat més el nom 
de l’alumne en el concepte, i entregar el comprovant al seu tutor/a, juntament amb la 
conformitat que consta al final d’aquesta carta. 
 Si el nombre d’alumnes que s’hi comprometen, fent aquest ingrés, arriba al 50 % 
de l’alumnat de 1r de Batxillerat, es tirarà endavant la proposta. En cas contrari, es 
procediria a retornar els diners ingressats a cada família. 
 S’ha demanat pressupost per a algunes de les ciutats proposades per l’alumnat: 
Berlín, Brussel·les, Praga i Roma. Se n’han descartat algunes que l’agència de viatges 
confirma que se surten del pressupost previst. 
 En funció del pressupost i del nombre d’alumnes s’escollirà el destí. 
 La setmana de viatges durant aquest curs 2017-18 és del 5 al 9 de març. 
 
La previsió de pressupost és al voltant d’uns 500€ aproximadament. Si la proposta es 
tira endavant, es preveu fer una recollida de la resta de diners en dos pagaments més, 
uns pels volts de Nadal i l’últim a finals de gener. 
 
 
Teresa Devesa 
Coordinadora de Batxillerat 

 

 
 
Jo, ___________________________________________, com a pare/mare de l’alumne 

__________________________, del grup _____, autoritzo al meu fill/a a participar del 

viatge de 1r de Batxillerat, segons l’organització prevista pel centre. 

A Badalona, el _____ de __________________ del 2017  

 

Signatura      ____________________________ 


