
SORTIDA/EXCURSIÓ
1rA-B d’ESO

Ens plau indicar el programa de l’activitat al Parc Prehistòric de Capellades (Abric Romaní) i
al Museu Molí Paperer de Capellades.

Es sortirà el dilluns 31 de Maig a les 8:00h de davant de l’institut i es tornarà al mateix lloc
aproximadament a les 14:30h.

Programa de l’activitat:
● Exposició temàtica introductòria
● Audiovisual sobre els neandertals de l’Abric Romaní i la recerca científica
● Explicació i visualització del jaciment i del registre arqueològic
● Taller de tir amb propulsor i de tir amb arc
● Visita guiada al Museu + elaboració de tres fulls de paper artesanal (de color, de

blanc i fet amb pastes reciclades).

El preu de la sortida és de 13 euros i el concepte per fer el pagament Abric Romaní + Molí
Paperer (1r ESO). La data màxima per fer el pagament és el 21 de Maig.

FORMES DE PAGAMENT

1. Accedim a la web del centre https://agora.xtec.cat/iesmontbui/

2. Fem clic a la icona “pagament online” (a dalt, a la dreta).

3. Al desplegable “Selecciona l’activitat” triem l’opció corresponent.

4. Si cal, indiquem la quantitat a abonar. Si ja hi figura, no s’ha de fer aquest pas.

5. Escrivim el nom i cognoms de l’alumne o de l’alumna.

6. Seleccionem el curs i el grup. Si no coneixem alguna dada, seleccionem l’interrogant, ja

que és obligatori triar una opció.

7. Seleccionem l’ensenyament (ESO/BATX/PFI). Si no sabem l’ensenyament, seleccionem



l’interrogant, ja que és obligatori triar una opció. Aquest és un exemple de com

quedarà la pantalla:

1. Cliquem a “Fer el pagament”.

1. Emplenem les dades de la plataforma bancària.

1. Rebem la confirmació de pagament del banc. Llavors cliquem a la Impressora (a sota, a la
dreta) per tal de guardar en format PDF o Imprimir el resguard de pagament., Aquest paper
s’haurà de portar al centre i donar-lo al professor que organitza la sortida o enviar-lo
directament al correu electrònic josep.masons@imontbui.org

1. Cliquem al botó CONTINUAR, que ens portarà a una pàgina final del servei de pagament

online.


