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24/02/2015 

 
A L’ATENCIÓ DE LES MARES I DELS PARES D’ALUMNES DE 2n D’ESO   

 

Benvolguts/des: 

 

Us comuniquem que el proper divendres 13 de març i dins la programació general de curs, en l’àrea 

d’Educació Física, iniciarem les activitats de natació adreçades als alumnes de 2n d’ESO 

 

L’activitat es desenvoluparà a la piscina del Centre Esportiu Municipal Trèvol de Pardinyes i es durà a 

terme durant tot el 3er trimestre, en un període de 10 sessions, on es treballaran els següents objectius: 

 

• Contacte i experimentació d’habilitats motrius en el medi aquàtic. 

• Millora i perfeccionament dels diferents estils de natació. 

• Cura del propi cos i higiene corporal. 

 

Aquesta activitat es realitza dins l’horari escolar, per tant seria bo que tots els alumnes hi participessin.  

 

ACTIVITAT AQUÀTICA – NATACIÓ 
 

LLOC: Piscina del Centre Esportiu Municipal Trèvol de Pardinyes. 

 

Nº DE SESSIONS: 10 

 

INICI CURS :       2 ESO A: 13 de març     2 ESO B: 17 de març 

 

TERMINI CURS: 2 ESO A: 5 de juny        2 ESO B: 26 de maig 

 

DIES:  2 ESO A: tots els divendres (13-20-27 març, 10-17 abril, 8-15-22-29 maig, 5 juny). 

  2 ESO B: tots els dimarts (17-24 març, 7-14-21-28 abril, 5-12-19-26 maig). 

 

HORARI: 15.00 h sortida del Col·legi – 15.30 h a 16.15 h activitat – 16.45 h tornada. 

 

COST DE L’ACTIVITAT :  63 € 
 

El pagament es realitzarà ÚNICAMENT a través de la xarxa de CAIXERS de “LA CAIXA” (mitjançant 
llibreta o tarja de qualsevol entitat) o TRASPÀS per LINEA OBERTA (des de La Caixa). 
Malauradament, no serà possible realitzar pagaments on-line des d’altres entitats. 
 
Al dors d’aquesta circular hi trobareu el CODI NUMÈRIC de la sortida, juntament amb les indicacions 
necessàries per poder realitzar l’operació. No es podrà donar com a vàlid cap ingrés que no porti 
clarament indicats el NOM, COGNOMS i CURS que fa l’alumne/a.  
 
La còpia del resguard d’ingrés s’haurà d’entregar al tutor juntament amb la butlleta d’autorització, fins 
al proper 9 de març de 2015. 
 

Ben cordialment,                                                                        El Coordinador de l’activitat 



 

PER CAIXER AUTOMÀTIC O SERVICAIXA 
Amb Tarja o Llibreta de “La Caixa” o Tarja de qualsevol altra entitat 
 
 

OPCIÓ A: SENSE NECESSITAT D’IMPRIMIR LA BUTLLETA, UTILITZANT EL CODI NUMÈRIC 

 
 
Amb targeta o llibreta de “la Caixa” o targeta 
Servired: 
 
Clicar icones: 
 

1. “Altres” 
2. “Pagaments” 
3. “Sense Codi de Barres” 
4. “Col.legis i matrícules” 
5. “Amb el Codi d’Entitat” 
6. Introduïu el codi d’Entitat 
7. Introduïu la informació que demana la pantalla. 

 
Amb targeta d’altres entitats (no Servired): 
 
Clicar icones: 
 

1. “Més operacions” 
2. “Col.legis, matrícules, pagaments a tercers” 
3. Disposa de rebut?: NO 
4. Coneix el codi?: SI 
5. Introduïr el codi d’Entitat. 
6. Introduïr la informació que demana la pantalla. 

 

 
Un cop s’hagi fet l’operació, s’imprimiran dos rebuts, un per a la persona pagadora i l’altre per lliurar a 
l’Escola. 
 

Concepte:   NATACIO EP - ESO 
 

Codi d’Entitat:       0241977 (codi de l’activitat) 
 
 

 
OPCIÓ B: SENSE NECESSITAT D’IMPRIMIR LA BUTLLETA, PER LINIA OBERTA (només per a clients de La 
Caixa) 

 
Seleccionar→Comptes / Transferències i traspassos / Ingressos sense conèixer el número del compte de 
destinació / A tercers / Nou ingrés 
 
Imprimir el justificant per lliurar a l’Escola 

 
 
 
OPCIÓ C: PEL CAIXER, AMB LECTURA DE CODI DE BARRES 
(requereix de la impressió del codi de barres, amb TARGETA DE 
QUALSEVOL ENTITAT) 
 
 

1. Introduïu la tarja o la llibreta 
2. Cliqueu la icona “Lector Codi de Barres” 
3. Passeu el codi de barres corresponent a la sortida o activitat que us 

adjuntem. 
 
  
 
 
 
 
4. Accepteu les dades del pagament 
5. Introduïu la informació que sol· licita la pantalla 


