Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Sec d’INS Vallbona d’Anoia

ALUMNE/A_____________________________

CURS I GRUP 4t ESO ___

PARTICIPACIÓ EN EL VIATGE DE FI DE CURS 2016-2017
PRIMERA QUOTA
Viatge final de curs a Malta: vol anada i tornada a Malta amb Vueling + trasllat institut –
aeroport – institut + trasllat de l' aeroport de Malta a l' hotel i viceversa + 4 nits en hotel de
3 ⃰ a Sliema amb règim de MP + taxes + assegurança + visites guiades + 20€ de fiança per
l’hotel (retornables) amb excursions amb guia acompanyant a Mdina, Rabat, Mosta, Ta
Qali, penya-segats de Dingli, Marsaxlokk, temples de Tarzien, la gruta Blava i creuer per
l’illa de Comino (inclou dinar en bufet) i un matí per la Valletta amb els professors.
Dies previstos: del dilluns 29 de maig al divendres 2 de juny de 2017.
Preu aproximat: 510€ (amb equipatge de mà de 10 Kg.) o 550€ (amb equipatge de mà i
maleta facturada de 20Kg.) Cal que us descompteu 20€ si sou socis de l'AMPA.
Preu de la primera quota: 200 €
Termini límit de confirmació de l’assistència: dilluns 9 de gener de 2017 a secretaria
Termini de pagament de la primera quota: 9 de gener de 2017
El/La senyor/a _________________________________________________ amb DNI núm.
______________________________,

pare/mare/tutor

legal

de

l’alumne/a

_____________________________________________ que cursa 4t d’ESO ____.
(Poseu una creu on convingui)

□

Confirma que el seu fill/a participarà en el viatge de final de curs organitzat pel

centre del 29 de maig al 2 de juny de 2017 i adjunta el resguard de l’ingrés en efectiu de
200€ al núm. de compte: ES68 0182 1919 12 0200035246 (data límit per fer l’ingrés: 9 de
gener de 2017)

□ Viatjarà amb equipatge de mà de 10 Kg.
□ Viatjarà amb equipatge de mà de 10 Kg. i maleta facturada de 20 Kg.

□

Confirma que el seu fill/a no participarà en el viatge de fi de curs organitzat pel

centre del 29 de maig al 2 de juny de 2017.
Signatura del pare/mare/tutor legal

Nota: En el cas que no es presenti aquest document en el termini establert s’entendrà que
l’alumne/a no participa en l’activitat.
Vallbona d'Anoia, 12 de desembre de 2016

