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A l’atenció de les famílies de 4t d’ESO.  
 
Benvolguts, 
 
Com cada any, l’Institut organitza el Treball de síntesi - Viatge dels seus fills. 
Aquest curs faran un viatge al País Basc, visitant diverses ciutats. Es durà a 
terme els dies 15 al 19 de juny , el viatge es farà en autocar i  s’allotjaran 4 nits 
a un hostal i/o alberg amb règim de mitja pensió. 
 
Recordin que el Treball de Síntesi és una assignatura més, que tots els 
alumnes, sense excepció, han de realitzar. Els alumnes que no vagin al viatge 
faran un altre crèdit a l’institut.  
 
El preu de tot plegat és d’uns 350  € (màxim que pot variar lleugerament en 
funció del nombre de participants), i es  paga fragmentadament per fer més 
còmoda la despesa. Així, doncs, ara cal ingressar 100 € del primer pagament 
(que és la paga i senyal ) al compte de l’Institut Francesc Macià, a 
CatalunyaCaixa, 2013-0371-80-0200733574  [si no en són clients, poden fer 
l’ingrés per caixer automàtic amb targeta i s’estalviaran la comissió -la nostra 
referència és 0223203456-]. Un cop ingressat, han de donar el resguard de 
l’ingrés a la coordinadora Pilar Coma, abans del divendres 28 de novembre. . 
 
Durant el mes de desembre passarem un nou avís per demanar-los el segon 
pagament, també de 100 €, que s’haurà de fer efectiu el gener . El darrer, 
d’uns 150 €, s’ha de fer abans del 30 de maig. Cada vegada han de donar el 
resguard de l’ingrés a la coordinadora.  
 
Si hi ha cap tipus d’impediment (econòmic o familiar), o volen més informació 
sobre l’activitat, si us plau, no dubtin a posar-se en contacte amb nosaltres, que 
amb molt de gust els atendrem i buscarem una solució. 
 
Més endavant tornarem a escriure’ls, per donar-los més detalls de les activitats, 
el què hauran de portar, horaris de sortida i tornada i l’autorització per omplir-la. 
 
Atentament, 
 
Sergi Peire i Marí 
Coordinador d’activitats i serveis    
 
 
 
Cornellà de Llobregat, 30 d’octubre de 2014 
 


