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A les famílies de l’alumnat de sisè: 
 
Com ja sabeu, s’acosten les esperades colònies de final d’etapa per l’alumnat de 6è. 
Anirem a la casa de colònies “La Closa” de Castellar de n’Hug els dies 31 de maig, 1 i 2 de 
juny de 2017.  
 
Entre moltes activitats que realitzaran us destaquem les següents: 

- Esports de muntanya (escalada, descens de riu...) 
- Excursions per la muntanya 
- Jocs i tallers de descoberta 
- El ball de comiat 

 
Com sempre, durant el mes de maig us convocarem a la reunió informativa per explicar 
amb detall totes les activitats que realitzaran, el material necessari i resoldre els vostres 
dubtes.  
 
Al preu total de les colònies, hem descomptat la subvenció sol·licitada com a projecte 
d’activitat pedagògica a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès de 30€ per alumna/e.  
Així, el preu d’aquestes colònies serà de 125€, que es realitzarà en dues quotes.  
 
A més, l’alumnat que sigui soci de l’AMPA també es beneficiarà de la subvenció 
d’aquesta entitat segons els anys consecutius que hi portin sent socis (entre 5€ i 30€ per 
alumne/a) en funció de la seva antiguitat com a soci de l’AMPA). Aquest descompte de 
l’AMPA s’aplicarà en la segona bestreta.   
 
 
Primer pagament 
El primer pagament és de 35€ per tothom, que haureu d’abonar al número de compte de 
BBVA ES50 - 0182 – 8200 – 02 – 0200025911 no més tard de divendres 6 de febrer de 2017.  
 

MOLT  IMPORTANT 
En el moment d’efectuar el pagament heu d’especificar com a concepte:  
CO + nom de l’alumne/a + inicials dels dos cognoms + curs 
Per l’alumna Raquel Rodríguez Marin, farem “CORaquelRM6e” 
 
 
 
 
 
Pròximament rebreu més notícies.  
 
 
L’Equip de Mestres del Pilarín Bayés. 
Sant Quirze del Vallès (Les Fonts), 25 de novembre de 2016 

 


