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Benvolgudes famílies, 

Us comuniquem l’estat actual de les sortides escolars o activitats que el centre tenia previst realitzar 
després de l’estat d’alarma decretat i que no es podran portar a terme. 

Algunes han estat anul·lades i es tornaran els diners en la totalitat a l’alumnat que va fer-ne el 
pagament. Malauradament, en altres casos no serà possible atès que l’empresa responsable no ens 
els ha pogut retornar de moment, fent la devolució el proper curs. Tanmateix, altres s’ajornen per ara. 

La sol·licitud demanant la devolució de l’import de les sortides o activitats s’ha de presentar, 
juntament amb el resguard d’ingrés (en el cas que sigui possible), abans del 30 de novembre de 2020 
a la secretaria de l’institut o bé al correu e3008523@xtec.cat, amb l’assumpte “RETORN DINERS 
SORTIDA”. 

 

SORTIDES   ANUL·LADES 

1. Sortida a Gandesa per fer la Via verda organitzada per EF. Curs 3r ESO. Data prevista 18 de 
març. Quantitat a tornar 18€. 

2. Sortida Viatge cultural a Madrid. Curs 1r BAT. Data prevista 30 març 2 abril. Es podrà retornar 
viatge, allotjament i una entrada de teatre, l’altra entrada no es podrà retornar fins al curs 20-21. 
Del total que han pagat, no es poden retornar 53,18€ a cada alumne/a. No tots havien acabat de 
pagar, per tant, a cada alumne se li ha de retornar quantitats diferents. 

3. Sortida Teatre Mirall trencat. Curs 2n BAT. Data prevista 31 de març. Es retornaran els 7,5€ 
pagats per transferència. Els diners pagats en efectiu (5€), es retornaran un cop es pugui 
retornar físicament a l’Institut.  

4. Sortida Teatre en llengua francesa Quasimodo. Curs tot ESO i BAT. Data prevista 18 de març. 
Quantitat a retornar 10€ (2€ de paga i senyal + 8€ )  

5. Viatge de fi de curs a Tenerife. Curs 4t ESO. Podeu anar enviant les sol·licituds, per tal que, en 
el moment que l’agència ens retorni diners, puguem fer la devolució de tot allò que ens hagi 

retornat. 

PISCINA 

6. Activitat d’EF. Curs 1r BAT. L’empresa no ens pot retornar els diners per falta de liquiditat. Durant 
el curs 2020-2021, es retornarà la part proporcional dels dies que no varen poder fer l’activitat. 
Cal demanar-ho, però, abans. Quantitats a tornar 1r BAT A  5€ i 1r BAT B 6,70€ . 

SORTIDES   AJORNADES 

7. Colònies a El Collell. Curs 2n ESO. S’ajorna a l’octubre vinent. 

8. Estada immersió lingüística, a Deltebre. Curs 3r ESO. S’ajorna pel curs vinent. 

Desitjant que tots esteu bé i esperant una prompta retrobada, rebeu una cordial salutació. 

 

La directora 

 

Mercedes Bermejo Ballester 

Vila-seca, 19 juny de 2020 
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