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

PARTICIPACIÓ EN LES ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 2n ESO
Visita al COSMOCAIXA i taller “Materials sorprenents”
Dia: 2 de maig de 2019
Preu: 10€
Termini límit de confirmació de l’assistència i pagament: 23 d’abril de 2019.
Visitarem el museu Cosmocaixa de Barcelona on farem el Taller de “Reaccions Químiques”. En
aquest taller els alumnes es convertiran en químics per un dia, experimentant amb diferents
substàncies químiques i descobrint les seves reaccions.
A més del taller podrem visitar les instal·lacions del museu amb les seves exposicions
permanents com El bosc inundat o El mur geològici les exposicions temporals d’aquest curs.
Tornarem a Vallbona dins l’horari escolar. Cal portar l’esmorzar, carpeta i bolígraf.
--------------------------------------------------------------El/La senyor/a ______________________________________________________________
amb DNI núm. ______________________________, pare/mare/tutor legal de l’alumne/a
__________________________ que cursa 2n d’ESO.
❏ Confirma que el seu fill/a participarà a l’activitat i adjunta el comprovant del pagament.
El pagament es pot realitzar per transferència bancària al número de compte del centre:
ES69 0081 1687 9900 0105 3715 o bé des de qualsevol caixer del Banc de Sabadell,
seguint les instruccions següents:
Si el pagament és amb targeta, cal escollir l’opció pagament a tercers i, a continuació, introduir el codi
de l’entitat: 
5912. Poseu el nom i cognoms de l’alumne en la informació addicional.
Si el pagament és en efectiu, cal escollir l’opció ingressos sense llibreta i introduir l'import exacte en
bitllets en el sobre, donat que aquest caixer no torna canvi ni accepta monedes.

❏ Confirma que el seu fill/a no participaràa la sortida.
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, 9 d’abril de 2019
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