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      Olesa de Montserrat a 1 de desembre de 2017 

Benvolgudes famílies de 2n, 

 

Ens adrecem a vosaltres per tal d’informar-vos que enguany els nens i les nenes de 

segon curs d’Educació primària anirem de colònies a  la casa de colònies La Granja de 

Santa Maria de Palau Tordera (Vallès Oriental), els dies 14, 15 i 16 de maig de 2018; 
allí realitzarem diverses activitats relacionades amb l’Educació Emocional, en un 

entorn privilegiat. El preu de les colònies serà de 145 € aproximadament (en funció del 

nombre d’assistents) i podreu fer el pagament en tres vegades. 

 

Per tal de poder fer la reserva de places us demanem que feu efectiu un  primer 

pagament de 60 euros abans del dia 22 de desembre. Cal fer aquest pagament EN 
EFECTIU, en qualsevol caixer automàtic del BBVA. No cal ser clients d’aquesta 

entitat i no us cobraran comissió. Si alguna família té dificultats per a realitzar el 

pagament pot adreçar-se a algun membre de l’equip directiu.  

 

Aprofitem per a recordar-vos que les colònies escolars són una peça clau en el 

Projecte Educatiu del nostre centre i és de vital importància que els vostres fills/es hi 

participin. Les colònies escolars són una activitat pedagògica aprovada per el Consell 

Escolar que ofereix unes possibilitats que les converteixen en una experiència 

educativa i vivencial única. 

 
 
 

            

      

 

L’equip de mestres de 2n 
 

 

Per tal d’autoritzar aquesta sortida cal que respongueu amb un SÍ AUTORITZO o, si 

s’escau,  amb un NO AUTORITZO en el mateix missatge de Tokapp que rebeu.  

 

Recordeu també que cal lliurar el comprovant de pagament als tutors corresponents 

 

IMPORT: 60 € 
TERMINI MÀXIM DE PAGAMENT: 22 de desembre 
Nº DEL COMPTE: ES23- 0182- 8191-79-0200026469 
ENTITAT:    BBVA!!!! (TORNEM A L’ENTITAT ANTERIOR) 


