Institut Josep Serrat i Bonastre
Departament d’Expressió

Barcelona, 21 /12 / 2018
Benvolguts pares/mares/tutors,
Recordeu que tal com es va anunciar a la primera carta, cal fer el segon ingrés corresponent a
l’esquiada dels dies 20, 21 i 22 de març de 2019.

2n pagament de 100 euros el 15 de gener de 2019
3r pagament de 100 euros el 15 de febrer de 2019.
L’ ingrés es pot fer a qualsevol oficina de “Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona” (“La Caixa”).
És molt important que feu constar en el full d’ingrés: nom, cognoms i el curs/grup de l’alumne/a
no pas el nom de la persona que fa l’ingrès!). El número de compte on s’ha de fer l’ingrés és:
ES86 2100 0871 0502 0040 5249.
Titular: Institut Josep Serrat i Bonastre. Activitats
Llistat de material:
Anorac, jaqueta d’abric de recanvi, pantalon impermeable (pot ser pantalon de cangur), roba d’abric
(dues mudes mínim), calçat (2 parells de sabatilles esportives o bé sabatilles esportives i botes, les
primeres per a l’alberg i les altres per anar a pistes), guants impermeables, 3 parells de mitjons de
llana o bé guants d’esquí, gorra de llana, necesser personal, ulleres de sol i protector solar. És optatiu
el banyador, la tovallola i les xancletes.
Aconsellem portar una motxilla petita per portar la documentació i l’esmorzar i el dinar del primer
dia, així com les ulleres, els guants i el protector solar.

RECORDEU:
REUNIÓ INFORMATIVA dimecres 6 de març de 2019 a les 18:00 hores.
Atentament,
Anna Canalda i Verónica Valls
Professores d’Educació Física
……………………………………..............………………………………………………….......….
Jo…………........................................... com a pare/mare/tutor/a de l’alumne/a…….....................…….........…
de .... ESO, grup ...., em considero assabentat/da del contingut de la segona carta que fa referència a
l’esquiada a Masella i aporto resguard del segon pagament (100euros).
CAL ADJUNTAR EL DOCUMENT ACREDITATIU.

DNI.:

Signatura:
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El format bàsic d’aquest document és còpia de l’original vigent dipositat en el suport informàtic del Sistema de Gestió de la
Qualitat.
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