
     Curs 2020-2021 

ATENCIÓ FAMÍLIES: Preu i pagament viatge de fi de curs de 4t d’ESO 

 

Benvolgudes famílies, 

com bé us vam informar a la reunió informativa celebrada el passat 11 de novembre, 

l’escola proposa una estada de 4 dies  (del 7 al 10 de juny de 2021) a Claverol, el Pallars 

Jussà,  com a viatge de final d’estudis dels vostres fills/filles. 

Aquest viatge, tal i com està dissenyat, fa que només estarem nosaltres a la casa de La 

Rectoria de Claverol, cosa que minimitza el perill de contagi de la Covid perquè no 

conviurem amb cap altre grup. En aquest sentit, us volem informar també de què, en cas 

d'anul·lació, no ens penalitzarien econòmicament si, donades les circumstàncies de la 

pandèmia, finalment no es pogués realitzar aquest viatge. 

Només podran gaudir del viatge de fi de curs aquells alumnes/as que no tinguin deutes 

pendents, per qualsevol concepte, a la data de realització del viatge. 

El preu del viatge, calculat per a 19 alumnes (depenent del número final d’alumnes el preu 

es podria veure modificat a l’alça o a la baixa) seria de: 

OPCIÓ A:  457€ amb 4 activitats d’esports de natura (Ràfting, Paintball, Circuit aeri i 

Barranquisme). 

OPCIÓ B: 412€ amb 3 activitats (Ràfting, Paintball i Circuit aeri). 

Ambdues opcions, a més, inclouen: 3 àpats diaris, 2 professors acompanyants durant 24 

hores els 4 dies, 2 monitors de lleure amb el grup durant el dia, monitors especialitzats per 

a cada activitat esportiva, viatge d’anada i tornada en autocar escolar, i assegurances de 

viatge i despeses d’organització. 

El pagament del total del viatge es faria en dos terminis, un al mes de gener i l’altre, al mes 

d’abril (més endavant us informarem de les dates concretes). 
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Ara, el que us demanem és que, al llarg de la pròxima setmana, empleneu aquest petit 

sondeig per a acabar de concretar-ho tot i puguem establir el cost total definitiu del viatge 

l’abans possible. Recordem que, el viatge només es realitzarà d’haver-hi un mínim de 15 

alumnes participants. 

 

Atentament, 

 

Maite Martín (Tutora) 

 

Barcelona, a 11 de desembre de 2020 

______________________________________________________________________ 

 

A OMPLIR; RETALLAR I TORNAR SIGNAT ABANS DEL DIVENDRES, DIA 18 DE DESEMBRE. 

 

Jo, en/na________________________________________________________ amb DNI 

número______________________, com a pare/mare/responsable del/ de 

l’alumne/a___________________________________________________ de 4t d’ESO de 

l’Escola Pia Luz Casanova: 

 

 Vull que el meu fill/filla participi en el viatge escollint l’opció A 

 Vull que el meu fill/filla participi en el viatge escollint l’opció B 

 No participarà en el viatge 

 

Barcelona, a ___ de desembre de 2020 

 

Signatura: 
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