
 1 / 2 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Institut Els Tres Turons 
 Arenys de Mar 
 

 
Gestió del pagament de les sortides del curs 2018-2019. 3r d’ESO 
 
Benvolgudes mares i pares, 
Us comuniquem que aquest curs el pagament de les sortides i activitats fora del centre es 
realitzarà de la manera següent.  
 

1) SORTIDES DEL CURS 2018-2019 PER A 3r d’ ESO 

 

 
 
El preu de totes les sortides de 3r ESO és de  65€ i el seu abonament es pot realitzar en un 
pagament únic o bé fraccionat en dos terminis. 
 
 
OPCIÓ 1: PAGAMENT ÚNIC (SORTIDES) 

  
OPCIÓ 2: PAGAMENT FRACCIONAT EN 2 QUOTES (SORTIDES) 

 

DEPARTAMENT          SORTIDA TRIMESTRE 

EDUCACIÓ FÍSICA 6 Sessions de piscina 2n trimestre 
LLENGUA CATALANA Visita guiada al Monestir de Ripoll i realització d’un 

taller a l’Scriptòrium. 
2n trimestre  
(febrer) 

LLENGUA CATALANA Participació en el concurs televisiu “Picalletres” 2n trimestre 
LLENGUA CASTELLANA                     Sortida al teatre a Malgrat de Mar per veure l’obra El 

Quijote 
3r trimestre 
(2 de maig) 

MATEMÀTIQUES Concurs de fotografia matemàtica 2n i 3r trimestre 
ANGLÈS English Morning 3r trimestre  

(abril 2019) 
ANGLÈS Sortida al Poble Espanyol 3r trimestre 

 MOLT IMPORTANT! 
SORTIDES 3r ESO TERMINI CAL ESPECIFICAR AL RESGUARD DE 

PAGAMENT 
Pagament únic 65€ 
 

Data límit: 15 octubre 
2018 

Pagament únic sortides/ Nom alumne/ Grup 
classe (3A, 3B, 3C o 3D) 
Ex. Pagament únic sortides /Joan Bosch (3A) 

 MOLT IMPORTANT! 

SORTIDES 3r ESO TERMINI CAL ESPECIFICAR AL RESGUARD 
DE PAGAMENT 

1r Pagament sortides 30€ Data límit:  15 octubre 2018 1r pagament sortides/ Nom alumne/ 
Grup classe (3A, 3B, 3C o 3D) 
Ex. 1r pagament sortides /Joan Bosch 
(3A) 

2n Pagament sortides 35€ Data límit: 5 febrer 2019 2n pagament sortides / Nom alumne / 
Grup classe (3A, 3B, 3C o 3D) 
Ex. 2n pagament sortides / Joan Bosch 
(3A) 
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RESGUARD PAGAMENT (SORTIDES) 
 
El resguard en paper o escanejat de cada pagament s’entregarà personalment o per correu 
electrònic a la tutora de grup.  
 
El mes de juny es farà una liquidació de despeses, només en el supòsit que hi hagi una variació en les 
despeses previstes o s’hagi anul·lat alguna de les sortides previstes a l’inici de curs. 
 
 
COMPTE BANCARI  DE L’INSTITUT  
Preguem facin la transferència bancària al compte de l’Institut: 

ES53 2100 0029 14 0200264075 
 
O bé per ingrés bancari amb el següent codi de barres: 

Codi entitat: 0435449 

 

 

2) TREBALL DE SÍNTESI (TS) 3r ESO 

 
DEPARTAMENT SORTIDA TRIMESTRE 
TRANSVERSAL DIVERSOS LLOCS DEL MARESME 3r trimestre (14-20 de juny de 2019) 

 
El preu total del Treball de Síntesi es concretarà més endavant, una vegada disposem de les 
activitats que es duran a terme. Més endavant rebreu la corresponent informació més detallada. 
 
 

3) ALTRES VIATGES I SORTIDES DE MATÈRIES OPTATIVES DE 3r ESO 

 
Donat que hi assisteixen només els alumnes que cursen les matèries optatives i/o específiques, el 
pagament d’aquestes sortides es realitzarà a part, a través d’un ingrés en el moment que es 
proporcioni la informació detallada. 
A efectes informatius, us comuniquem que a 3r ESO tenim previstes aquestes altres sortides. 
 
DEPARTAMENT SORTIDA TRIMESTRE 
FRANCÈS Viatge a París 2n trimestre 
EDUCACIÓ FÍSICA Esquiada per concretar 

 

NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE CENTRE (NOF) 

 
1. Els alumnes que no estiguin al dia dels pagaments no podran participar de les sortides, excepte 
casos excepcionals. 
2. L’Equip directiu i l’equip docent acompanyant en les sortides es reserva el dret d’excloure de les 
mateixes els alumnes que tinguin un expedient disciplinari, tal com s’especifica a les Normes 
d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC). 
3. En cas  de no poder atendre una sortida per malaltia o per haver sigut expedientat, el centre 
retornarà part de l’import de la sortida però no pot garantir-ne el reintegrament íntegre. 
4. En cas de dubte, podeu consultar les NOFC a la pàgina web de l’institut 
http://agora.xtec.cat/inselstresturons/linstitut/normes-dorganitzacio-i-funcionament/ 


