
  

 

 
        

Barcelona, 5 d’abril de 2016. 
 

VIATGE FI DE CURS 15 - 16 
 

Estimades famílies dels nostres alumnes de 4t. d’ESO: 
 
 Com cada any per aquestes dates, estem preparant el viatge fi de curs, de forma que tots els 
alumnes podran gaudir de la cultura i diversions del lloc escollit, a més de conviure amb els 
companys i professors fora de l’escola, en un ambient totalment diferent. 
 
 El lloc al que viatjaran és PALMA DE MALLORCA, i les dates escollides són del 13 a 17  de 
juny, ambdós inclosos. 
 
 El mitjà de transport serà en avió, tant d’anada com de tornada  i s’allotjaran a l’hotel 
CRISTÓBAL COLON, tres estrelles superior, a la zona de Platja de Palma. 
 
 El preu de l’estada, no ha variat respecte al curs passat i serà de 575 €, ja que esperem que el 
grup estigui compost pel nombre mínim  de 20 alumnes. Aquest preu inclou transport i allotjament 
en règim de pensió completa, una excursió amb guia inclòs I una visita al centre històric de la 
ciutat.  El grup anirà acompanyat de dos professors, que seran els responsables. Si es detecta que 
cap alumne té una conducta o hàbits no adients, fet que pot perjudicar a la resta de companys o a 
les instal·lacions,  serà enviat a casa amb cost a càrrec de les famílies. 
 
 Si esteu interessats en què els/les vostres fills/es participin en l’activitat, heu d’omplir el 
resguard adjunt i entregar-lo a la secretaria del centre abans del proper dimarts, 15 d’abril  
juntament amb 150 € en concepte de reserva de plaça, sense possibilitat de retornar l’import, si no 
existeix una causa justificada i una fotocòpia de Targeta Sanitària de l’alumne/a.  
 

Pel que fa a la resta del pagament, us oferim la possibilitat de fraccionar-lo entre els mesos 
de maig i juny 

 
 Dies abans de la sortida s’informarà  de tots els detalls mitjançant una reunió amb les 

famílies. 
 

 Ens ho passarem d’allò més bé!!!! 
............................................................................................................................................. 
(Retalleu per la línia de punts) 

 
DADES IMPORTANTS: 

 Sortida 13 de juny. 7’00 hores. 
 Arribada 17 de juny.17’25 hores. 
 Mitjà de transport: avió 
 Règim de Pensió Completa 
 Excursió i transport inclosos 

 

 Autoritzo al meu fill/la meva filla 
______________________________________________________________________________________ 
a realitzar el viatge a Mallorca, 13 al 17 de juny, amb l’Escola Aloma i em faig responsable dels danys o 
desperfectes que pugui ocasionar el meu filla/la meva filla. 
Faig l’abonament de 150€ en concepte de bestreta i adjunto la fotocòpia de la TIS. 

    ____________________ 
     Signatura pare/mare/tutor 


