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Benvolgudes famílies, 

 

Us comuniquem que el proper dia 23 de novembre l’alumnat de 1r de Batxillerat (Química) 
realitzarà una sortida com a activitat escolar complementària que seguirà el programa següent: 
 
SORTIDA: 8.30 h 

ARRIBADA: 15.00 h (aproximadament) 

ACTIVITATS:  Taller: Les reaccions químiques com a font d’energia.  
URV. Tarragona 

   
El preu d’aquesta activitat  serà de 7 € a ingressar a Caixabank (La Caixa) amb el codi d’entitat 
0339758. (Amb aquesta quantitat es realitza la reserva, per la qual cosa no es reintegraran els 
diners en cas de no poder realitzar l’activitat).  
 

Us recordem que l’assistència a les sortides és obligatòria. Si menys del 80% de l’alumnat no hi 
participa, aquesta sortida no es farà. No s’acceptarà cap pagament fora de termini. 
 

Us agrairem que, en el cas de donar el vostre consentiment, el vostre fill/a ens porti el comprovant 
de l'ingrés abans del dia 16 de novembre. Si no és així, no podrà realitzar l'activitat.  

 

Atentament,  
 
 
 
 

Roser Mas 
Directora 
L’Hospitalet de l’Infant, 2 de novembre de 2016 
 

NOTA.- Remarquem que el professorat no es fa responsable dels incidents que es puguin 

produir per desobediència de les normes establertes per aquesta sortida. 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
INSTRUCCIONS PER AL PAGAMENT 

1. Pagament per caixer automàtic amb targeta de Caixabank (La Caixa). 

Inseriu la targeta i seleccioneu: Altres  Pagaments  Sense codi de barres  Col·legis i 

matrícules  Amb el codi d’entitat  Introduïu el codi d’entitat  Introduïu la informació que 

us demana la pantalla  Imprimiu el justificant de pagament. 

2. Pagament per caixer automàtic amb targeta d’una altra entitat. 

Inseriu la targeta i seleccioneu: Pagaments  Sense codi de barres  Col·legis i matrícules  

Amb el codi d’entitat  Introduïu el codi d’entitat  Introduïu la informació que us demana la 

pantalla  Imprimiu el justificant de pagament. 

3. Pagament per “Línia oberta”. 

Seleccioneu: Comptes  Transferències i traspassos  Pagaments a tercers  Introduïu les 

dades i seguiu les instruccions  Imprimiu el justificant de pagament. 


