
 

 

Miami Platja, 4 d’octubre de 2018 

Benvolgudes famílies, 

Com us vam informar a la reunió de pares del passat dimecres dia 3 d’octubre, des                

de la matèria de francès de l’Institut de Miami s’ha previst realitzar una sortida a               

Colliure, Carcassonne i Toulouse (França). La finalitat d’aquesta sortida és          

apropar els alumnes que cursen aquesta assignatura a la cultura i la llengua             

d’aquest país veí. Els dies de la sortida seran des del dimecres 20 de febrer fins al                 

divendres 22 de febrer.  

El preu total de la sortida serà aproximadament de 250 € (aquest preu està pensat               

per a un grup de 30 alumnes; en cas de que finalment el grup sigui més nombrós                 

aquest preu podria baixar una mica). Per tal de poder fer la reserva, els interessats               

hauran de realitzar una paga i senyal de 70 euros. La data límit per fer aquest                

pagament i entregar l’autorització a la Míriam (professora de francès) és el dijous 8              

de novembre. 

El preu inclou: 

• Transport en autocar. 

• 2 AD d’allotjament a hotel Ibis Budget Toulouse. Estudiants en base a            

habitacions triples (formades per un llit de matrimoni i una llitera superposada). 

• Entrada + visita guiada a la Cité de l’Espace. 

• Visita guiada a la Cité de Carcassonne i Chateaux Comtal. 

• 1 motxilla i 1 talonari d’autofinançament (fins 200 €) per alumne. 

• Assistència telefònica de l'agència durant el viatge. 

• Possibilitat de participació als concursos Cum Laude. 
 
 
Observacions importants: 
 

● És obligatori tenir DNI al dia per a les dates de la sortida. 

 



 

 

 

Més endavant l’agència oferirà una reunió informativa per als pares dels alumnes            

que aniran al viatge. 

 

Les dates previstes per als propers pagaments són al desembre i al gener. 

 

Atentament, 

 

 

Míriam del Barco 

Professora de francès 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

 

Jo _________________________________________, amb número de document      

d’identitat ______________ pare, mare, tutor de l’alumne/a ___________________ 

___________________, del curs __________. 

AUTORITZO el meu fill a assistir al viatge a Colliure, Carcassone i Toulouse que              

tindrà lloc els dies 20, 21 i 22 de febrer de 2019. 

 

Data i signatura. 


