Escola Tiziana

COLÒNIES
ESCOLARS a 6è de Primària
CURS 2020-2021
Com us vam informar a principi de curs, els dies 25, 26, 27, i 28 de maig els alumnes
de 6è de Primària marxen de colònies a Planoles. L’allotjament serà a l’Alberg Pere
Figuera, al municipi de Planoles. Seran colònies diferents perquè...
✔ Seran uns dies sense rutina escolar, sense televisió ni mòbils, envoltats
d’espais i propostes engrescadores. Amb oportunitats per descobrir un entorn
diferent, tant des de la vessant natural com la cultural.
✔ Són les últimes! Cal gaudir-les al màxim!

Per tal de facilitar el pagament, aquest es realitzarà en tres terminis. El preu total de
les colònies serà aproximadament uns 210 €. Us informarem de l’import total més
endavant (aquest preu pot variar en funció dels nens/es que vagin de colònies). Aquest
import inclou:
●

Pensió completa durant els quatre dies.

●

Desplaçament amb autocar.

●

Activitats amb monitoratge.

El primer pagament serà de 70€, significarà la reserva de la plaça i la confirmació
de l’assistència a aquesta activitat. Les famílies que no realitzin aquest pagament
durant el termini indicat, posteriorment no podran sol·licitar una plaça per a les
colònies.
Cal efectuar aquest pagament 
abans del 15 de febrer. Podeu fer el pagament
mitjançant transferència bancària al número de compte de La Caixa ES30 2100 0183
10 0200346419 indicant en el concepte el nom i cognoms del vostre fill/a. Per les
famílies que feu la transferència des de La Caixa, el codi d’entitat és el 0355326. És
molt important que retorneu el full de pagament el més aviat possible.
El pagament de les colònies no es podrà fraccionar. Cal que sigueu molt
puntuals en aquest pagament, ja que un cop feta la reserva i la paga i senyal a
l’alberg no es podran fer modificacions.
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Més endavant, durant el mes d’abril o maig, es farà una reunió amb totes les
famílies per donar més informació sobre aquestes colònies i aclarir tots els vostres
dubtes.
Estem a la vostra disposició per a qualsevol inquietud que tingueu.

Atentament,

Equip de mestres
Tiana, 2 de febrer de 2021

