Generalitat de Catalunya
Escola Benviure
Castellbisbal

Benvolguts pares dels alumnes de P-4,

Tot seguit els comuniquem la relació de sortides i activitats que els seus fills
realitzaran en aquest curs 2017-2018.

DATA
04-10-2017

ACTIVITAT
“Consum de fruita i verdura” (taller al centre)

PREU
gratuït

(Activitat de l’Àrea de Salut subvencionada per la Diputació de Barcelona)

“Cromàtic” (espectacle de música a Terrassa)
Febrer 2018 Taller de cinema

16-01-2018

6€
3€

(Activitat subvencionada per l’Ajuntament de Castellbisbal)

01-03-2018
06-04-2018
19-04-2018
04-05-2018

“The Little Red Riding Hood” (teatre a l’escola)
Sortida de convivència a Santa Creu d’Olorda
“St. Jordi i el drac” (teatre a l’escola)
Museu de la xocolata Barcelona
TOTAL

5€
9€
7€
15€
45€

La quota la poden fer efectiva fent servir algunes d’aquestes opcions:
A) A través del caixer automàtic de l’entitat BBVA , fent servir targeta o en efectiu.
- En el cas del pagament amb targeta, només serveixen les de la mateixa entitat.
Cal introduir la targeta i anar escollint les següents opcions:
1. Transferències
2. Transferències nacionals.
3. Transferències puntuals.
4. Núm. de compte:ES28 0182 4252 99 0201636706( teclat tàctil)
5. Beneficiari: Cal escriure sortides P4 Benviure (continuar)
6. Import: 45€
7. Concepte: Cal escriure el nom de l’alumne/a i el curs (continuar)
8. Ingressar tot: (continuar)
9. Revisar totes les dades i acceptar les condicions (la comissió de la
transferència depèn de les condicions particulars de cada client).
10.Imprimir: Sortirà un rebut que cal lliurar al mestre tutor/a. És important
que feu una fotocòpia del rebut com a comprovant per a vostès.
- En el cas del pagament en efectiu al caixer, cal seguir els següents passos:
1. Operació sense targeta /llibreta.
2. Ingressar diners.45€
3. Núm. de compte: ES280182 4252 99 0201636706
4. Beneficiari: Cal escriure sortides P4 Benviure(continuar)
5. Concepte: Cal escriure el nom de l’alumne/a i el curs (continuar)
6. Posar el plec de bitllets junts a la ranura perquè els agafi junts (la màquina no
accepta monedes però sí que dóna canvi).
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7. Imprimir: Sortirà un rebut que cal lliurar al mestre tutor/a. És important
que feu una fotocòpia del rebut com a comprovant per a vostès.

B) A través de transferència bancària fent constar les següents dades:
Concepte: nom del nen/a i curs
Beneficiari: Sortides P4 Benviure
Núm. de compte: ES280182 4252 99 0201636706
Import: 45€
Recordeu que cal imprimir l’ordre de transferència i lliurar el full al mestre
tutor.
Els recomanem que aquell dia els alumnes portin el xandall de l’escola.
EL TERMINI DE PAGAMENT DEL REBUT ÉS FINS AL 30 DE NOVEMBRE. En
cas que necessitin modificar la forma de pagament, s’han de posar en contacte
amb la secretària del centre.
El full que els adjuntem és el d’autorització, recordin que és IMPRESCINDIBLE
retornar-lo signat perquè el seu fill/a pugui assistir-hi. També cal haver pagat el
rebut de les sortides abans del termini de pagament per anar d’excursió.

Moltes gràcies
Mestra de P 4
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RELACIÓ DE SORTIDES DE P-4
CURS 2017-2018

DATA
04-10-2017

ACTIVITAT
“Consum de fruita i verdura” (taller al centre)
(Activitat de l’Àrea de Salut subvencionada per la Diputació de Barcelona)

“Cromàtic” (espectacle de música a Terrassa)
Febrer 2018 Taller de cinema

16-01-2018

(Activitat subvencionada per l’Ajuntament de Castellbisbal)

01-03-2018
06-04-2018
19-04-2018
04-05-2018

“The Little Red Riding Hood” (teatre a l’escola)
Sortida de convivència a Santa Creu d’Olorda
“St. Jordi i el drac” (teatre a l’escola)
Museu de la xocolata Barcelona

AUTORITZACIÓ SORTIDES

En/Na.....................…………………………………………..pare/mare/tutor
l’alumne …………………………………………, autoritza

de

que el seu fill/a

assisteixi a les sortides i activitats programades per l’escola durant el curs
2017-2018 i que estan aprovades pel Consell Escolar del centre.

(Signatura)

Castellbisbal, ........... de ............................ de 2017
(Cal retornar només aquest full signat al mestre/a tutor/a al més aviat possible)

