
ESCOLA ELISA BADIA 

Ronda de l’ Est, s/n 
08210- Barberà del Vallès 
Tlf./Fax  93 718 06 58

 

e.mail: escolaelisabadia@xtec.cat 

 

SORTIDA DE TARDOR AL PARC MEDIAMBIENTAL DEL RACC  GUALBA 

(MONTSENY) 

El DIMECRES 19 de NOVEMBRE els nens/es de P-4 i P-5 farem una sortida al bosc  

de GUALBA  (Montseny). 

Marxarem  a les 9 h. aproximadament i tornarem a les 4’30 h.   

El nens/es  han de portar l’ESMORZAR,  el DINAR  i una AMPOLLA D’AIGUA en 

una motxilla  que li sigui còmoda de portar penjada a l’esquena.   

OBJECTIU: Donar a conèixer als alumnes els canvis que es donen en la natura durant  la 

tardor gaudint, alhora, del paisatge que ens envolta. 

 

CONSIDEREM MOLT IMPORTANT QUE ELS NENS I LES NENES ASSISTEIXIN 

A L’EXCURSIÓ. 

 

El preu d’aquesta sortida és de 14 € (autocars, monitores i entrada ).  

 
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 : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------RETALLEU --------------------------------------- 

Cal portar al tutor/a l’autorització signada juntament amb la fotocòpia del resguard del 

vostre ingrés abans de divendres 14 de novembre.                                                                       

 

En/Na ...................................................................................... pare/mare o tutor de l’alumne   

 

...................................................................................  de la classe de P-......,  

 

Autoritzo   al meu fill/filla a assistir a la sortida a GUALBA. 

SIGNATURA: 
 

Barberà del Vallés, .........  de novembre de 2014 

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 1 €).  

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 : 14 € 

* 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 


