
 
 
Benvolguts pares d’alumnes de 4t d’ESO, 
 
Aquest curs, per tal de facilitar a les famílies la gestió de pagaments de les sortides,                
hem acordat fer-vos coneixedors de la llista de la pràctica totalitat d’aquestes sortides             
tan aviat com ens ha estat possible. 
 
Cal fer constar que no es realitzarà cap sortida en què no participin un mínim del 20 % 
de l’alumnat convocat. 
 

PRIMER TRIMESTRE 
SETEMBRE Dia 28. Sortida de tutoria (gratuïta). És l’única sortida a peu que            

s’autoritzarà per carta. La resta de sortides gratuïtes que es faran           
dins el terme de Mont-roig es comunicaran a través de l’agenda dels            
alumnes o bé de l’aplicatiu ENSE 

OCTUBRE Primer pagament del viatge de Final de curs. El pagament de la            
totalitat del viatge de final de curs està planificat en tres quotes.            
Encara no se’n coneix el lloc ni la quantitat definitives, però cal fer             
aquest primer pagament per tal de tancar la reserva. 
Al llarg del curs els alumnes podran realitzar diverses activitats per           
sufragar part de les despeses. La quantitat que hagi aconseguit          
reduir cadascun dels que hi haurà participat es descomptarà del          
tercer pagament. La quantitat que es pagarà en aquesta primera          
quota és de 100 €. 
Primer pagament Sortida a Carcassone i Toulouse. (3 dies/2 nits).          
Les dates de la sortida seran del 20 al 22 de febrer. El pagament              
d’aquesta sortida es farà fraccionat en 3 pagaments. El preu          
aproximat de la sortida serà de 250 €. El preu del primer pagament             
serà de 70 €. El segon pagament es farà efectiu al desembre i el              
darrer al gener. 

NOVEMBRE Dia 8. Sortida Tarragona (Activitat de les matèries de biologia i           
economia). Els alumnes de biologia realitzaran el taller “Les vacunes          
contra la SIDA” i els alumnes d’economia realitzaran una visita al           
museu del port de Tarragona. 
La sortida està programada per a un mínim de 15 alumnes i el preu              
és de 16 € (Aquest preu es reduirà si la majoria d’alumnes de quart              
assisteixen a la sortida). 
Dia 22. Activitat de tutoria. Ocuparà part del matí. Teatre “Prou”,           
sobre igualtat de gènere. L’activitat la promou el departament de          
benestar social de l’Ajuntament de Mont-roig. És gratuïta. El         
transport fins a Mont-roig es farà amb el bus municipal. 
Dia 23. Sortida a Barcelona, a veure el musical “Castle School           
Musical”. Sortida de tot el dia. El preu de la sortida s’ha calculat per a               
120 alumnes i será de 35 € 

SEGON TRIMESTRE 
DESEMBRE Segon pagament del viatge de Final de curs. La quantitat d’aquest           

segon pagament serà de 100€. En aquest moment ja hi haurà molta            
més informació sobre lloc, dates... 



 
 

Segon pagament Sortida Carcassone i Toulousse. El preu del         
segon pagament és de 100€ 

GENER Tercer pagament Sortida Carcassone i Toulousse. El preu 
d’aquest tercer pagament serà de 80 €, dels quals es descomptarà a 
cada alumne els diners que hagi recollit dels esmorzars, etc. 

FEBRER 20 al 22 de febrer. Realització de la Sortida a Colliure, Carcassonne            
i Toulouse per als alumnes de la matèria de Francès de tots els             
cursos.  

TERCER TRIMESTRE 
MARÇ Dia 15. Sortida a Valls (Espai de l’estudiant). Sortida d’orientació          

acadèmica on els alumnes podran descobrir l’oferta educativa        
després de l’ESO. El preu està per determinar perquè hi ha una            
subvenció demanada pel transport i no sabem si està concedida. El           
preu pot oscil·lar entre els 15 i els 20 euros. 
Dia 18. Sortida a Tarragona. Taller de Caixafòrum “Rapejant els          
clàssics”. Matèria de llengua catalana. L’activitat és per a un màxim           
de 25 alumnes; el pressupost està calculat per a un mínim de 15. El              
preu de la sortida és de 16 €, però es pot reduir si la majoria dels                
alumnes de quart assisteixen a la sortida. 
3r pagament del viatge de Final de curs. Quantitat encara          
indeterminada (en funció de les activitats realitzades per cada         
alumne per recollir diners. Cada alumne haurà de pagar una          
quantitat diferent). Es preveu un preu màxim total de 400/450€ 

ABRIL Realització del viatge de final de curs (Dates per determinar. Molt           
probablement la darrera setmana de març o la primera d’abril). 

MAIG 1a setmana. Sortida d’orientació al complex educatiu de Tarragona,         
per als alumnes de 3r i 4t ESO. Per a 35 alumnes, el preu de la                
sortida serà de 8 € 

JUNY  
 
 
És possible que encara s’afegeixin algunes activitats a aquesta llista (sobretot dins del 
segon trimestre). 
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