
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,
El proper dimarts 29 d’octubre els nens i nenes de P4 i P5 A i B anirem d’excursió a la casa de Cal Català a
Vilanova de Prades. 
L'activitat durarà tot el dia:

 A les 9 del matí tothom a l'escola i ens prepararem per marxar
 Desplaçament a Vilanova de Prades amb autobús
 Activitat de matí: descoberta del bosc i gimcana de la castanyera. 
 Dinar, joc i tornada a Tàrrega (arribada a l’escola a 2/4 de 5 de la tarda).

Cal portar:
 Dinar:  només necessitem un entrepà embolicat  amb el  boc’n roll  o altres aliments a dins d'una

carmanyola (sense altres embolcalls), alguna fruita i de beguda: aigua en una ampolla de plàstic.
Recordeu que Quàlia té un servei de pícnic per les sortides . En cas que en vulgueu disposar cal
que ho comuniqueu al despatx de l’AMPA com a molt tard el dia anterior a la sortida (consulteu les
condicions al mateix despatx).

 Samarreta taronja, roba i calçat còmode i mitjons.
*En cas de previsió de pluja, l’activitat se suspendrà i l’activitat escolar serà l’habitual, per tant, hi haurà
servei de menjador i els nens/es que dinen a casa sortiran a les 12:30h. En cas que fos el mateix dia que
s’hagués d’anul·lar la sortida, els alumnes dinaran a l’escola amb els/les mestres.

Recomanem que a casa ESMORZIN aliments sòlids i poc líquid.

El preu de la sortida és de 15  €  . 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: Sortida  
Vilanova Prades P4 i P5
- 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.p4@gmail.com

Cal entregar l’autorització  i fer l'ingrés abans del dilluns 21 d’octubre.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En/Na_______________________________________ amb DNI __________________________

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

            Autoritzo

            No Autoritzo

A assistir a la sortida escolar a Vilanova de Prades, el dimarts 29 d’octubre de 2019, 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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