Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Escola Sant Cristòfor

Begues

CURS 22/23
I5
PRIMER TRIMESTRE
MUSEU MIRÓ A BARCELONA
El proper divendres 7 d’octubre de 2022 I5 visitarà el Museu Miró de Barcelona on
realitzarà un taller.
Sortiran a 9:00h. i arribaran a les 16:30h.
Cal portar l’esmorzar i el dinar. Els infants que es queden al menjador els donarem el pícnic
abans de sortir en el cas que ho hagin indicat en el paper que es passa des del menjador a
l’inici de curs.
L’import d’aquesta sortida és de 21 euros.
Les famílies sòcies de l’ AFA han d’ abonar 17 euros.
TEATRE A L’ESCOLA
Dimarts 11 d’octubre de 2022 l’alumnat I5 i el de 1r assistirà a l'espectacle en llengua
anglesa "Georgina and the dragon” a l’escola.
El cost d’aquest espectacle és de 9€.
Les famílies sòcies de l’AFA hauran d’abonar 7€.
SEGON TRIMESTRE
TEATRE A BEGUES
Data a concretar, al matí els nens i nenes d' Educació Infantil aniran veure un espectacle al
teatre “El Goula” de Begues. Aquesta activitat forma part de la campanya “L’escola va de
bolo” i està subvencionada per l’Ajuntament.
El cost d’aquesta activitat és de 6€.
TERCER TRIMESTRE
MUSEU BLAU DE BARCELONA
Divendres 2 de juny de 2023 I5 visitarà el “Museu Blau” de Barcelona on realitzaran el
taller “Tot canvia?”.
Sortiran a les 9:00h. i arribaran a les 16:30h. Cal portar l’esmorzar i el dinar.
El preu d’aquesta sortida és de 20 €.
Les famílies sòcies de l’AFA han d’ abonar 16 €.

BOSC DE BEGUES
Divendres 26 de maig de 2023 l’alumnat d’ Educació Infantil anirà a la barbacoa de
Begues a realitzar una activitat sobre el medi natural a la primavera.
Sortiran a 9:10h. i arribaran a les 16:30h.
Cal portar l’esmorzar i el dinar.
El preu d’aquesta sortida és de 7€. Les famílies sòcies de l’ AFA hauran d’abonar 5€.
EQUIP D'EDUCACIÓ INFANTIL

En/Na ____________________________________ amb DNI núm____________________
Autoritzo el/la meu/va fill/a ________________________________ a assistir a les sortides
del curs 22/23 que organitza l’Escola Sant Cristòfor i de les quals m’informen en aquest
escrit.
Signatura

El cost total de les sortides del curs 2022-2023 és de 63€.
La subvenció de l’AFA es de 12€ per alumne. Aquest descompte el poden aplicar les famiilies
que en siguin sòcies i estiguin al corrent de pagament.
Així la quantitat a ingressar al banc per les famílies sòcies de l’AFA serà de 51€
(63€ que valen les sortides del present curs – 12€ si sou socis de l’AFA = 51€)
El pagament es realitza mitjançant el caixer automàtic del banc de Sabadell seguint els
passos següents:
- Accedir al SERVEI DE PAGAMENTS A TERCERS, seguiu les instruccions.
- Premeu el número d’entitat que correspon a l’Escola Sant Cristòfor : 002305
- Escolliu el curs que els vostres fills/es fan el present curs 2022-2023.
És molt important indicar el nom i cognoms del nen/a al banc i lliurar el justificant
de pagament al tutor/a abans de dilluns 3 d’octubre.
Aquest pagament es podrà fer efectiu a partir del proper dilluns 19 de setembre.
Nota: En cas que us calgui fraccionar el pagament podeu posar-vos en contacte amb serveis socials de l’Ajuntament.

