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Sortida de Fi de curs: Cal Petit 
Benvolgudes famílies:  
El dimecres 22 de maig els alumnes de primer i segon de cicle inicial realitzarem la sortida de 
fi curs. Anirem ala Casa de Colònies Cal Petit de Vilanova de Meià. 
Allí passarem el dia jugant, fent tallers i compartint un dia tots junts. 
Realitzarem diferents activitats emmarcades dintre del projecte que estem treballant a 
l’àrea de Medi. 
Cal portar: 

1- Esmorzar i Dinar. 
2- Aigua (no portar envasos de vidre). 
3-   Roba i calçat còmodes (preferiblement el xandall de l’escola) 

Hora de sortida: 9:00h del matí. Hora aproximada d’arribada: 17:00h de la tarda. 
Com cada any fraccionarem la sortida en dos pagaments. El preu total de la sortida és de 
25,50€. 
1r Pagament 15,50€.Podeu pagar del 19 al 26 de març a la secretaria de l’escola centre. 
2n Pagament 10€. Del 23 al 30 de maig.  

 Per tal de poder anar a la sortida cal haver pagat tot el material escolar del curs 
2018/2019. 

 Recordem que l’AMPA subvenciona aquesta sortida amb 10€ per soci. Per això, 
aquells que siguin socis no caldrà que facin el segon pagament. 

 Si heu pagat la sortida i finalment, el vostre fill/a no ha pogut assistir, només es 
retornaran els diners de les activitats que tenen un preu per persona no del 
transport, ja que aquest es paga en grup. 

Si us plau, retorneu l’autorització  degudament complimentada i signada. 
Atentament.                      
               Equip de mestres de Cicle Inicial 
___________________________________________________________________________ 
SEGON PAGAMENT 
En/Na................................................................................ com a pare/mare/tutor de 

l’alumne................................................ ha pagat 10 € per la sortida que es farà a  Cal Petit el 

dia  22 de maig. 

Data.......................................                                       Signatura 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRIMER PAGAMENT 
En/Na.................................................................................. com a pare/mare/tutor de 

l’alumne................................................i DNI .............................. l’autoritzo a que vagi a la 

sortida que es farà aCal Petit el dia  22 de maig i faig el pagament de 15,50 €.  

Data.......................................                                       Signatura 
 
 

http://www.calpetit.net/c/index.html

