
 
 

 
 

 
 
Benvolguts/Benvolgudes, 
 
Donades les circumstàncies de la pandèmia que estem vivint, les sortides           
programades pel tercer trimestre s’han vist suspeses. 
 
D’altra banda i atenent les instruccions del Departament d’Educació hem pres           
els següents acords pel que fa al retorn econòmic de les sortides i material              
corresponent als dies de confinament: 
 

a) La quota de matrícula del curs vinent 2020-2021 de 2n a 4t d’ESO i 2n               
de batxillerat, es veurà reduïda en 20 € corresponent a la part            
proporcional de la sortida i material del tercer trimestre d’aquest curs. En            
cas que un alumne no continuï al centre el curs vinent i sigui baixa, se li                
retornarà prèvia sol·licitud a la secretaria del centre un cop es torni a             
obrir el centre. 
 

b) Pel que fa a l’alumnat que actualment cursa 4t d’ESO i 2n de Batxillerat              
se’ls tornaran 20 € corresponents al romanent que els ha quedat           
d’aquest curs en concepte de la sortida i material d’aquest tercer           
trimestre. El retorn es farà un cop tancada l’avaluació final a aquell            
alumnat que promociona i per tant no haurà de repetir curs. Els            
repetidors tindran el descompte de 20 € a la matrícula del curs vinent. 

 
c) Sortida a Londres i Roma: estem mirant amb les agències de vols pel             

retorn d’aquests, però encara no hem rebut resposta. Tan aviat com ho            
tinguem resolt el professorat responsable us informarà al respecte. 
 

d) L’alumnat d’EAS, Condicionament Físic, Futbol, Salvament i Socorrisme        
no podem fer cap retorn donat que el preu pagat correspon a un preu              
públic administratiu del Departament d’Educació.  
 

e) L’alumnat de CAFEMN, estem fent gestions pel retorn de la sortida de la             
casa de colònies del crèdit de síntesi, quan tanquem el curs us podrem             
informar de la quantitat a retornar i el procés per obtenir el retorn. 

 

Per a qualsevol aclariment restem a la vostra disposició. 
 
Atentament, 

Carrer de Rosa Sensat 1-11 
17310 Lloret de Mar 
Tel. 972 367 4  
b7006770@xtec.cat 
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