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Benvolguda família, 
 
ens posem en contacte amb vostès per comunicar-los que els dies 22, 23 i 24 de març del 
2017 tindran lloc les Colònies de 2ESO. Enguany anirem a la Selva, concretament al Vilar 
Rural Sant Hilari (Tel. 972 872 820;  http://www.vilarsrurals.com/ca/hotel-rural-
catalunya/sant-hilari-sacalm), en Sant Hilari Sacalm, on es realitzaran les següents 
activitats:  
 

 Gimkana ipad's (a Girona) 

 Bicicleta de muntanya 

 Piscina dirigida 

 Orientació 

 Bubble Football + Kimball 

 Joc de nit 

 Festa de comiat 

 
Recordem que les activitats que es realitzen durant aquesta estada estan 

contemplades en el programa educatiu del centre  i, per tant, l’alumnat que no hi 
assisteixi haurà de venir a l’ institut a realitzar les activitats lectives corresponents. 

 
El preu total de l’estada serà de 190 € i la forma de pagament és en dos terminis de 

95€: un a pagar durant el mes d’octubre (data límit el dia 28), i l’altre durant el mes de 
febrer (data límit el dia 24)* 

 
El motiu de la present comunicació és demanar-los l’autorització amb la confirmació 

de l’assistència del seu fill/a i el comprovant bancari del pagament del primer termini.  
 
Els preguem que ens retornin l’autorització / no autorització signada juntament amb 

el justificant del primer pagament no més tard del 28 d’octubre. 
 
__________________ 
*El sistema de pagament és l’ordinari per a totes les sortides del centre. Si no en recorden els detalls, poden 

consultar el procediment al web de l’ institut (dins de l’apartat Documentació general de l’enllaç Famílies) 
Tot i això, en cas de dubte, poden consultar-ho al tutor/a o posar-se en contacte amb nosaltres. 

 
 

Atentament, 
Coordinació pedagògica 

Badalona, a 7 d’octubre del 2016 
 

 
En/Na _________________________________________________, com a pare/mare/ tutor de 

l’alumne/a ______________________________________________ del grup ______, autoritzo / 

no autoritzo l’assistència del meu fill/a a les Colònies de Sant Hilari Sacalm (Vilar Rural Sant Hilari) 

 
Signat:________________________              Badalona, a ____ de ______________ del 2016 
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