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Benvolgudes famílies, 
 
durant la setmana de viatges (del 20 al 24 de març), els vostres fills i filles que cursen 4t d'ESO 
poden participar en l'estada a Londres organitzada pel centre. L’objectiu d’aquesta activitat és el 
de donar als estudiants la possibilitat de practicar la llengua anglesa i conèixer, alhora, la cultura i 
forma de vida dels habitants d’aquest país. 
 
Per aconseguir aquests objectius, els alumnes s’allotgen en famílies durant la seva estada a 
Londres, i fan tot un seguit d’activitats encaminades d’una banda a practicar el seu anglès i, d’altra 
banda, a conèixer aspectes de la cultura d’aquest país relacionats amb diferents àrees d’estudi. 

Per tal de saber el nombre de participants i poder organitzar-lo, el procediment serà el següent: 
 
 Tots aquells que vulguin anar-hi, hauran d’ingressar 150 € en el compte de l’institut abans 
del 4 de novembre, especificant Viatge a Londres i el nom de l’alumne en el concepte, i entregar 
el comprovant al respectiu tutor/a. També han de lliurar 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 4t ESO, es tirarà endavant la proposta. En cas contrari es procediria a retornar els 
diners ingressats a cada família. 
 
La previsió de pressupost és d'uns 500 € aproximadament i inclourà viatge en avió, desplaçament 
entre l'aeroport i el destí de Londres, allotjament en famílies, i visites i activitats programades. 
Més endavant rebran informació dels detalls i l'import exacte. 
Si la proposta tira endavant, es preveu fer la recollida de la resta de diners en dos pagaments més, 
uns pels volts de Nadal i l’últim a finals de gener. 
 
Atentament, 
 
Equip directiu 
 

 
Jo, ___________________________________________, com a pare/mare de 

l’alumne/a__________________________, del grup _____, autoritzo al meu fill/a a participar en 

el viatge a Londres, segons l’organització prevista pel centre. 

A Badalona, el _____ de ________ de 2016  Signatura ___________________________ 


