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2n PAGAMENT SETMANA BLANCA 2018 13 al 16 de febrer de 2018 
  

1. ACTIVITATS DE NEU: Esquí alpí i snowboard (Masella) Horari: de 8:35h a 17:15h. 
L’import del segon pagament, caldrà fer-lo abans del 19 de gener heu de sumar les opcions necessàries                 

segons el vostre cas particular, recordeu els imports: 

Forfet 4 dies: 16€ 

Lloguer material 4 dies: 13€  

Curset 8h: 32€ (obligatori 1r i 2n ESO) 

Entrepà calent a pistes 4 dies: 18.50€   /   Dinar menú restaurant 4 dies: 34€ 

Els pares que ho desitgin podran comprar un forfet per 15,50€ diaris + 3€ assegurança (opcional). Per                 

fer-ho, hauran de passar per les oficines de Masella. 

Esquí de fons (Guils o La Llosa) 2n PAGAMENT 85€  Horari: de 8:35h a 17:15h. 
  

2. GOLF 4 dies: 110€ 2n PAGAMENT, la resta d’ACTIVITATS ESPORTIVES (POLIESPORTIU),            
TALLERS i DANSA només tenien un pagament (el primer).  8:35h a 13.15h 

INSTRUCCIONS PER AL PAGAMENT 

Cal que s’aboni l’import corresponent a l’activitat escollida  seguint les indicacions següents: 

-          El pagament es pot efectuar: 

o   Amb targeta, mitjançant un dels codis de barres següents: 

1. 2n pagament ACTIVITATS DE NEU  

(ESQUÍ I SNOWBOARD) ⬇ segons opció …..€ 

2. 2n pagament GOLF 4 dies ⬇ 110€ 

 
Codi entitat: 0595234 

 
Codi entitat: 0595246 

o   Per internet, amb el codi d’entitat de La Caixa de Pensions ⬆. 

-          Un cop fet l’ingrés cal lliurar al tutor el justificant del pagament. 

IMPORTANT:  
RECORDEU POSAR EL NOM I COGNOMS DE L’ALUMNE QUAN FEU EL PAGAMENT!!!! 
ASSEGUREU-VOS DE TECLEJAR L’IMPORT CORRECTAMENT  

 DATA LÍMIT: 19 DE GENER DE 2018 
Més enllà d’aquesta data, NO es garantiran les inscripcions. 

Per qualsevol dubte d’horaris o funcionament de la setmana blanca 2018 consulteu la circular del 

primer pagament a la web del centre. Gràcies 


