
Benvolgudes famílies, 
 
A continuació us informem dels casos en què el centre procedirà a la devolució a les                
famílies de l’import d’una part o de la totalitat d’una sortida. També us indiquem el               
procediment a seguir pel centre i les famílies per recuperar l’import abonat al centre. 
 
En primer lloc, distingirem els diferents MOTIUS que han impedit l’assistència d’una alumne             
a una sortida: 
 

❏ En cas de malaltia de l’alumne/a el dia de la sortida (o sobrevingut poc abans de la                 
sortida): haurà d’anar acompanyat de justificant mèdic, i es retornarà l’import de la             
sortida sempre i quan l’empresa contractada descompti també al centre l’import de            
les possibles baixes de darrera hora. Malauradament, no es podrà retornar l’import            
de la sortida quan s’ha contractat un servei amb un pressupost tancat,            
independentment del nombre d’alumnes, que podria comportar que la sortida fos           
deficitària econòmicament. 

❏ En cas d’alumnes penalitzats sense anar a sortides per motius disciplinars.           
Atès que és una decisió presa pel centre, es farà efectiva la devolució de la sortida. 

❏ En cas d’anul.lació d’una sortida, quan no s’ha arribat a un nombre mínim             
d’alumnes, es retorna sempre. En algun cas, prèvia comunicació als pares, es podrà             
deixar aquesta paga i senyal a compte per una altra sortida també prevista a llarg del                
curs. Així mateix, si les famílies ho desitgen, poden sol.licitar el retorn de l’import. 

❏ Per altres casos, sense un motiu plenament justificat de l’absència d’un alumne/a a             
una sortida, no es retornarà l’import.  

 
 
       En segon lloc,  sobre COM I QUAN RECUPERAR L’IMPORT DE LA SORTIDA: 
 

❏ Sol.liciteu la devolució de l’import de la sortida, com a màxim, una setmana més              
tard del dia de la sortida. Si és una sortida que no s’ha arribat a realitzar, podeu                 
venir a demanar-ho en quant tingueu la confirmació que no es durà a terme. 

❏ Tindreu a Administració una instància per sol.licitar la devolució de l’import de la             
sortida, on heu marcar el motiu que ha impedit l’assistència a la sortida. Adjunteu              
un justificant mèdic quan sigui per malaltia. 

❏ La instància la pot recollir el vostre fill o filla, i l’han de complimentar i signar                
degudament els pares. Els vostres fills l’han de lliurar als tutors, i ells mateixos us               
comunicaran per escrit el mitjà de pagament, si és el cas. 

❏ Es demana a les famílies no venir directament a Secretaria per recuperar l’import en              
metàl.lic d’una sortida, si no us ho hem comunicat abans. 

❏ Quan l’import a retornar sigui inferior a 40 €, us donarem un full d’autorització              
perquè autoritzeu als vostres fills o filles a recollir l’import en metàl.lic a             
Administració. Si els pares no ho autoritzeu, feu constar, i haureu de venir             
personalment al centre.  

❏ Per imports superiors a 40€, es realitzarà un taló nominal. Des del centre, us              
trucarem, i ens haureu de d’indicar el nom de la persona que cobrarà el taló.També               
us direm a partir de quin dia podeu passar a recollir-lo. 



❏ En cap cas,  realitzarem transferències bancàries pel retorn de sortides. 
 
 
 
Finalment, aprofitem també per recordar-vos unes qüestions bàsiques pel bon          
funcionament de la planificació de les sortides: 
 

❏ Ajusteu-vos als terminis donats pel pagament de les sortides.Nosaltres fem una           
previsió de despeses i ingressos amb antelació, així com reservem la capacitat del             
transport segons la previsió. Així mateix, en algunes sortides s’ha contractat un            
servei de monitors segons el nombre d’alumnes previst. Amb freqüència, ens           
trobem pagaments en metàl.lic pocs dies abans o inclús el mateix dia de la sortida,               
que haurem de rebutjar.  

 
❏ Eviteu els pagaments en metàl.lic de sortides. Per mitjà del codi de barres, des              

de qualsevol caixer (sense ser-ne client ni tenir targeta de crèdit), es pot ingressar              
també en metàl.lic. És un mètode més àgil i segur. 

 
❏ Quan feu el pagament, indiqueu sempre el nom i cognoms de l’alumne/a.  

 
 
 
Atentament, 
 
 
Jose Ramón García Moreno 
Director 


