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Benvolgudes famílies: 
 

El divendres 21 de novembre, tot el cicle inicial, farà una sortida de tot el dia al Parc 

Mediambiental de Gualba. 

Sortirem a les 9:30 hores aproximadament  i tornarem  a les 4:30 de la tarda. 

L’objectiu d’aquesta sortida és observar el bosc a la tardor, així com a recollir fulles, fruits i 

altres elements de la natura. 

 

Els nens han de portar esmorzar, dinar i una ampolla d’aigua; si us plau eviteu productes que 

s’aixafin. 

 

El preu de la sortida  és de 13 € que s’han de pagar abans del dia 18 de novembre. 

Cal que retorneu el resguard i l’autorització a la tutora del vostre fill/filla. 

 

Per poder fer aquest pagament, tal i com ja us vam informar en full apart, hi haurà dues formes : 

OPCIÓ 1 : TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA al següent compte BBVA:  

ES19 0182 9312 2602 0153 7698 

 

OPCIÓ 2 : PAGAMENT PELS CAIXERS AUTOMÀTICS DE BBVA 

El pagament es pot fer a qualsevol de les oficines del BBVA. 

Un cop heu triat l’opció “Ingressos” haureu d’ escriure el següent : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Barberà del Vallès , 3 de novembre del 2014 

L’equip de mestres de Cicle Inicial 

 

............................................................................................................................. .......................... 

 

En / Na ........................................................................................      Pare/mare/tutor legal del nen 

/a......................................................................,..................................................  

autoritzo el meu fill/a  per fer la sortida al Parc Mediambiental de Gualba. 

Signatura: del pare/ mare/ tutor: 

 

 

 

 

Nº Compte : 0182 9312 26 0201537698 
Beneficiari: ESCOLA ELISA BADIA  
Concepte : (NOM DE L’ALUMNE/A) i sortida a Gualba 
*Import introduït :  Exemple 15 € (En aquest cas, la màquina us tornarà 2 €).  

També podeu introduir altres combinacions amb bitllets, la màquina us pot tornar entre 15-20 € en 

monedes. Seguiu les instruccions que us indicarà la pantalla. 

*Import a ingressar : 13 € 

* Surten dos apartats perquè la màquina torna canvi en metàl·lic (només monedes) 

Si  voleu pagar al caixer automàtic amb la targeta NOMÉS podrà ser amb la de la mateixa entitat 

(BBVA). El tractament és com una transferència. 

 

 

 

    Si voleu pagar amb targeta a través del caixer automàtic  NOMÉS podrà ser 

amb  la de la 

    mateixa entitat (BBVA). El tractament és com fer una transferència 


