
 
 
Benvolguts pares d’alumnes de 3r d’ESO, 
 
Aquest curs, per tal de facilitar a les famílies la gestió de pagaments de les               
sortides, hem acordat donar-vos a conèixer la llista de la pràctica totalitat de             
sortides que es realitzaran al llarg del curs, tan aviat com ha estat possible. 
 
Cal fer constar que no es realitzarà cap sortida en què no participin un mínim               
del 50% de l’alumnat convocat. 
 

PRIMER TRIMESTRE 
SETEMBRE Dia 28. Sortida de tutoria (gratuïta). És l’única sortida a peu           

que s’autoritzarà per carta. La resta de sortides gratuïtes que          
es faran dins el terme de Mont-roig es comunicaran a través de            
l’agenda dels alumnes o bé de l’aplicatiu ENSE 

OCTUBRE Primer pagament de la Trobada de música CSE (3 dies / 3            
nits). Aquesta sortida es farà fraccionada en 3 pagaments. El          
preu aproximat de la sortida serà de 140 € + transport (aquest            
curs la trobada és a Castalla (Alacant). Les despeses de          
transport es compartiran amb altres instituts propers. El preu         
del primer pagament serà de 70 €. El segon pagament es farà            
el mes de gener i el darrer el mes de març. 

 Primer pagament Sortida Carcassonne i Toulouse. (3 dies / 2          
nits). Les dates de la sortida seran del 20 al 22 de febrer.             
Aquesta sortida es farà fraccionada en 3 pagaments. El preu          
aproximat de la sortida serà de 250 €. El preu del primer            
pagament serà de 70 €. El segon pagament serà al desembre i            
l’últim al gener. 

NOVEMBRE 23 de novembre. Sortida a Barcelona, a veure el musical          
“Castle School Musical”. Sortida de tot el dia. El preu de la            
sortida s’ha calculat per a 120 alumnes i serà de 35 €. 

SEGON TRIMESTRE 
DESEMBRE Segon pagament Sortida Carcassonne i Toulouse. El preu        

d’aquests segon pagament serà de 100 €. 
GENER 2n pagament de la Trobada de música CSE a Castalla. El preu 

del segon pagament serà de 100 €. 
Tercer pagament Sortida Carcassonne i Toulouse. El preu        
del tercer pagament dependrà dels diners que cada alumne         
hagi aconseguit amb la venda d’esmorzars i els talonaris         
d’autofinançament. 

FEBRER 20 al 22 de febrer. Realització de la Sortida a          
Colliure,Carcassonne i Toulouse per als alumnes de la matèria         
de Francès de tots els cursos. 
 



 
 

TERCER TRIMESTRE 
MARÇ 3r pagament de la Trobada de música CSE a Castalla. La           

quantitat d’aquest darrer pagament dependrà del preu del        
transport (compartit amb algun altre centre proper) i dels diners          
que cada alumne hagi aconseguit amb la venda de         
marxandatge, esmorzars... 

ABRIL 26 d’abril. Sortida d’Educació Física a Cambrils; torneig de         
Volei-Platja. El preu aproximat de la sortida és de 10 € (per a             
25 alumnes). 

MAIG Primera setmana de maig. (data pendent de concretar).        
Sortida d’orientació al Complex educatiu de Tarragona       
(orientació acadèmica i professional). El preu d’aquesta sortida        
serà de 10 € aprox. (en funció dels alumnes interessats el preu            
pot pujar o baixar, ja que correspon al pagament del transport i            
va destinada a alumnes de 3r i 4t ESO). 
Pagament sortida de Treball de Síntesi al càmping “La Torre          
del Sol” (3 i 4 de juny). El preu d’aquesta sortida serà de 30€              
(aprox.) 
Del 8 a l’11 de maig. Realització de la sortida del CSE a             
Castalla (Alacant). 

JUNY 3 i 4 de juny. Realització de les sortides de treball de síntesi 
 
 

 

És possible que durant el segon trimestre es realitzi alguna altra sortida que 
encara no està concretada.  
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