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A les famílies de l’alumnat de 4t: 
 
Com vàrem comentar en la reunió de pares i mares d’inici de curs us proposem que l’alumnat de 4t 
pugui gaudir d’unes colònies ben divertides. 
Volem fer un sondeig per a saber quantes famílies estaríeu interessades en què els vostres fills i filles 
hi vagin.  
  

COLÒNIES DE 4t 
 
El pressupost d’aquestes colònies s’ha fet en funció d’una determinada quantitat d’alumnes. Aquest 
preu és orientatiu, així que us animem a què s’apuntin molts nens i nenes per a què les colònies 
surtin més econòmiques. En aquestes colònies es realitzaran moltes activitats esportives 
algunes de les quals es parlarà en llengua anglesa. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Totes aquelles famílies que estiguin interessades en anar de colònies hauran de fer una paga i 
senyal de 18€ no més tard de dilluns 5 de desembre de 2016.  
L’import de 18€ en concepte de reserva s’ha de realitzar al banc BBVA mitjançant transferència 
bancària o directament en el caixer automàtic.  
El número de compte és ES50 - 0182 – 8200 – 02 - 0200025911 

 
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 

Exemple per l’alumna Maria Sánchez Palau de 4tA: COMariaSP4A 

 
Sense aquesta paga i senyal no tindreu reservada la plaça de colònies.  
 
Quan tinguem tota la informació del sondeig us farem arribar noves notícies amb el preu definitiu. La 
resta del pagament s’efectuarà en dues bestretes.  
És molt important que tothom retorni la butlleta omplerta no més tard de divendres 25 de 
novembre de 2016 ja que necessitem organitzar el transport i la casa de colònies.  
 
Animeu-vos!!! 

L’Equip de Mestres del Pilarín Bayés 
Sant Quirze del Vallès (Les Fonts), 7 de novembre de 2016 

 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
COLÒNIES - PER RETALLAR I RETORNAR AL TUTOR/A no més tard de 25 de novembre  
(TAMBÉ CAL RETORNAR LA BUTLLETA ENCARA QUE NO ESTIGUEU INTERESSATS/DES) 

 

En/Na ……………………………….……….................................amb DNI............................................................... 

 

pare/mare de  ……........…………………………..………. del curs .................             estic interessat/da  

                                 no estic interessat/da 

en què el meu fill/a realitzi les colònies de 4t 

Signatura: 

Casa de colònies: Alberg Mirador Port del Comte 
 
Lloc: Coma i la Pedra (Solsonès)   
 
Dies: 25 i 26 de  maig de 2017 
         
Preu: aproximadament 105 € 
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