
 Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
INS Vallbona d’Anoia 

 
 

PARTICIPACIÓ EN LES ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 2n ESO 
 
Estada al Camp d’Aprenentatge de Boí (Barruera) 
Data: del 15 al 18 de maig de 2018 
Termini de confirmació de l’assistència i pagament: 6 d’abril de 2018 
Reunió informativa de la sortida: 25 d’abril, a les 17h (després del fòrum de famílies) 
Preu total: 150€  Els socis de l’AMPA: 130€ 
Les famílies amb tres germans o més i les monoparentals amb un fill o més podran obtenir descomptes dels                   

tallers del Camp d’Aprenentatge. Amb aquest document hauran d’adjuntar la fotocòpia del carnet que ho               

acredita. Famílies nombroses de categoria general i monoparentals: descompte de 6€. Famílies nombroses de              

categoria especial o alumne amb discapaciat de més del 33%: descompte de 12€. En cas de dubte, escriviu un correu                    

al centre (a8065019@xtec.cat) 

 

En el CdA Boí es realitzarà el Treball de Síntesi de 2n d’ESO, amb activitats educatives de coneixement de                   

la zona. Cal recordar que el Treball de Síntesi és una matèria obligatòria en el currículum educatiu dels                  

alumnes. Si voleu conèixer més coses del CdA Boí, us adjuntem la seva web:              

http://serveiseducatius.xtec.cat/cda-valldeboi/ 

 

El/La senyor/a ______________________________________________________amb DNI núm.     

______________________________, pare/mare/tutor legal de l’alumne/a     

__________________________ que cursa  ______ d’ESO. 

 

❏ Confirma que el seu fill/a participarà a la sortida i que ha fet l’ingrés en efectiu al núm.                  
de compte del centre. El pagament es pot realitzar des de qualsevol caixer del BBVA o bé                 
per transferència bancària al núm. de compte ES68 0182 1919 12 0200035246. En             
el concepte cal posar el nom i curs de l'alumne i adjuntar el pagament al full d'autorització.  

 

❏ Confirma que el seu fill/a no participarà a la sortida 

Signatura del pare/mare/tutor legal:  

 

Vallbona d’Anoia, 9 de març de 2018 
 

Nota: En el cas que no es presenti aquest document en el termini establert s’entendrà que                
l’alumne/a no participa en l’activitat. 
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