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Benvolguts/des pares/mares, 
 
Amb l’objectiu de fomentar la coneixença entre els nostres alumnes de 1r d’ESO i treballar la integració i la 
cohesió dels grups, des de les tutories i la coordinació de 1r d’ESO tenim programada la següent Estada de 
Cohesió: 
  
Lloc: Alberg Torre Ametller (Cabrera de Mar) 
Dies: 25 i 26 d’octubre de 2018 
Transport: autocar 
Preu: 55€ (inclou transport, allotjament amb pensió completa i activitats amb monitors) 
 
Com cada any, comptem amb el recolzament econòmic de l’AMPA per afavorir les famílies i que tots els 
nostres alumnes puguin gaudir-ne; és per això que el preu final de l’activitat queda reduït a 55 €, en 
comptes de 73 € que seria el preu real. 
 
Les activitats lúdico-educatives que els alumnes realitzaran seran portades a terme per un grup de 
monitors que ens acompanyaran. 
 
Entenem que aquestes convivències fomenten una relació molt positiva entre el professorat i l’alumnat, 
per això preguem que autoritzeu el/la vostre/a fill/a a participar-hi i que feu l’ingrés de l’import de la 
sortida abans del dimecres 3 d’octubre amb qualsevol de les següents modalitats de pagament:  
 

 Ingrés/transferència a CaixaBanc (“La Caixa”) amb les següents dades: 
 
IBAN: ES65-2100-1017-7402-0004-1575 
Titular: Institut Vall d’Hebron 
Concepte: Nom i cognoms alumne + Estada 1r d’ESO 
Remitent: Nom de l’alumne/a 
 

 Per tal de facilitar el pagament i evitar la comissió que cobren els bancs, les famílies que vulguin 
poden fer aquest pagament en efectiu directament als tutors. 

 
D’altra banda, les famílies que així ho necessitin tenen l’opció de fer el pagament fraccionat de l’import de 
l’activitat a través de la TIS (tècnica d’integració social) i l’educadora social del nostre centre. 
 
Atentament, 
 
Coordinació 1r ESO 
 
Barcelona, 12 de setembre de 2018 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Autoritzo el meu fill/a_____________________________ per assistir a l’Estada de Cohesió els dies 25 i 26 
d’octubre de 2018. 
 
Signatura pare/ mare/ tutor: 
                                                    
                                                                            


