Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Escola Germans Corbella

NOTA INFORMATIVA

JUGAR Y CONVIVIR 2018
Benvolgudes famílies,
Com ja sabeu aquest curs escolar els vostres fills/es participaran a la trobada del
projecte “Jugar y Convivir”, que aquest any està organitzada per l’escola
Maestra Caridad Ruiz de Sanlúcar de Barrameda, Càdis. L’allotjament està situat
al municipi de Chipiona, a l’hotel Alegría Costa Ballena.
Aquest any s’ha proposat, per tal que el calendari d’activitats programades no
quedi tan ajustat, que l’anada es realitzi el diumenge dia 20 de maig i la
tornada el divendres dia 25 de maig de 2018.
Pel que fa al desplaçament, estem valorant totes les opcions perquè el preu sigui
el més econòmic possible. Us podem avançar que al llarg d’aquesta setmana
procedirem a reservar el vol de tornada des de Jerez de la Frontera a Barcelona,
ja que ens ha sortit una molt bona oferta. Aquesta reserva la podem executar
amb les bestretes que heu realitzat al llarg del mes de desembre. Actualment
estem buscant la millor alternativa per a l’anada.
Per informar-vos de tots els detalls de la trobada us convoquem a una reunió
informativa el proper dimecres dia 17 de gener a les 17:00 h.
El pressupost final pot variar segons el preu del transport, però pot estar al voltant
dels 400 €. És per això que us demanem que feu un segon ingrés de 100 € 
per
anar cobrint les despeses de reserva d’hotel i transport abans del dilluns dia 22
de gener de 2018 .
Feu l’ingrés:
● Al caixer d’una oficina del 
Banc Sabadell u
 tilitzant el codi 4857
● Per Internet al compte: 
ES53 0081 0040 4600 0155 8766
Heu de presentar el resguard d’ingrés amb el nom i cognom del nen/a al
mestre-tutor. També és molt important la confirmació de l’assistència. Només
reservarem bitllet d’avió a aquells alumnes que hagin confirmat l’assistència ja
que la companyia aèria ens demana el nombre just de seients en la reserva.
Aquelles famílies que dubtin o que tenen pensat no participar-hi, no se’ls farà la
reserva del bitllet d’avió (ja que s’ha de pagar prèviament) i per tant, perdran la
possibilitat de participar a les trobades. De la mateixa manera, un cop feta la
reserva dels bitllets d’avió, no es podran retornar en cap cas els diners referents a
aquest concepte.

CALENDARI PREVIST DE PAGAMENTS (aproximats)
40 € al desembre de 2017
100 € al gener de 2018
100 € al final de febrer de 2018
100 € al final de març de 2018
100 € al final d’abril de 2018
Com que s’estan realitzant una sèrie d’activitats per recollir diners per tal
d’economitzar l’activitat, molt probablement el pagament d’abril no es farà, i el
de març quedarà força reduït.
Per qualsevol dificultat a l’hora d’efectuar el pagament, dirigiu-vos a la
secretaria de l’escola. Fora de termini no s’acceptaran pagaments.

..................................................................................................................................

CONFIRMACIÓ PER RESERVA DE PLAÇA COLÒNIES
El meu fill/a: _______________________________________________________________
participarà als “Encuentros Jugar y Convivir” que es realitzaran els dies 20-25 de
maig de 2018 a Sanlúcar de Barrameda.
Signat per:

Data: Cardedeu, __________________________________

