
GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT
ESCOLA MARIA MERCÈ MARÇAL
C/ Pau Casals, 15    25300 TÀRREGA 
Tl: 973314306 – escola-mmm-tarrega  @xtec.cat
http://www.escola-mmm-tarrega.cat/

Benvolguda família,

Els infants de 4t anirem de colònies a Port del Comte i la Vall del Lord (Solsonès) els
dies 1 i 2 de juny de 2020. Per tal de poder fer una bona planificació de l’estada us
fem arribar informació del vostre interès.

Sortida: dilluns 1 de juny a les 9 del matí.
Arribada: dimarts 2 de juny a les 16.30h.
Lloc de l’estada: refugi Bages 
Activitats: activitats d’aventura (caiac, trekking, escalada,  joc d’orientació, joc de
nit...)  
El preu de l’estada: aquest serà d’aproximadament uns  120    €  . Cal fer un  primer
pagament de 40€ abans del 15 de novembre. La quantitat restant es farà efectiva en
dos pagaments més,  al  febrer  i  a  l’abril.  Us recordem que es facilitarà un talonari
d’autofinançament  amb la finalitat de vendre unes butlletes i així poder finançar la
sortida. Es tracta d’una activitat de final de cicle i seria molt interessant que
hi  pogués  participar  tot  l’alumnat.  Us  recordem que  els  socis  de  l’AMPA
tindran un descompte de 10€ en l’últim pagament. Per tal d’agilitzar el procés i
el control de pagament, us demanem que feu l’abonament mitjançant un d’aquests
dos sistemes: (NO ES PERMET FER INGRESSOS EN EFECTIU)

PER CAIXER BANC SABADELL PER INTERNET
OPERATIVA A SEGUIR:
- Introduir la targeta de qualsevol entitat
- Prémer el botó: ALTRES OPERACIONS
- Prémer el botó: PAGAMENT A   
  TERCERS
- Introduir el codi de centre: 000859
- Seleccionar el concepte de pagament
1r pagament Colònies 4t 
- Seguir les indicacions i acceptar l’operació
- El caixer us imprimeix 2 rebuts: un per   
   vosaltres i un per l’escola

EMETRE TRANSFERÈNCIA A FAVOR DE:
Escola Maria-Mercè Marçal
Núm. compte
IBAN: ES 94 0081 0100 91 
0001094013
BIC: BSABESBBXXX

No cal imprimir el comprovant.
Enviar el justificant de pagament 
a escolammm.4t@gmail.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En/Na_______________________________________ amb DNI __________________________

Com a mare, pare o tutor de l'alumne ________________________________________________

            Autoritzo

            No autoritzo

A assistir a les colònies a Port del Comte i la Vall del Lord els dies 1 i 2 de juny de 2020,
sempre d'acord amb les condicions que exigeix  la llei  en quant  a acompanyants i
conformitat del Consell Escolar. Faig extensiva aquesta autorització a les decisions que
fossin necessàries adoptar en cas d'urgència.
I per a què així consti, signo la present a

Tàrrega, ______ de _______________ de 2019              Signatura mare, pare o tutor.
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