
 
 

 
 

 

 
Benvolgudes famílies: 
 
De mica en mica s'acosta la data de realització del viatge d'esquí, per la qual 
cosa és necessari informar-vos d'una sèrie de temes que hem d'anar tancant: 
 
Activitats per reduir el cost del viatge: 
Tots els doblers recaptats son per reduir el cost del viatge individualment, els 
doblers de les vendes son personals per el viatge de cada alumne.  
 
- Venda de paperetes viatge Port Aventura:  els alumnes varen rebre un bloc 
de paperetes que ens ha donat l’agència de viatges, és un sorteig que se farà el 
mes de juliol, per tant poden vendre aquestes paperetes fins dia 8 de juliol, i les 
que no puguin vendre, se les poden quedar per participar en el sorteig.  
- Sorteig d’una panera, un mòbil i un val de 100€ Decathlon: el sorteig es 
realitzarà el dia 20 de desembre; els alumnes hauran de dur els  doblers o el 
comprovant del banc de l’ingrés (200€) abans de dia 19 de desembre. Les 
paperetes no venudes, entraran al sorteig i seran propietat de l’alumne.  
 
Pagament del viatge: 
 
Com recordareu vàreu fer un ingrés de 175 euros i el preu total del viatge és de 
580 euros. Després del lliurament dels 200 euros de les paperetes, quedaran per 
pagar 205 euros que haureu d’ingressar al compte de l’institut abans del 15 de 
gener de 2023.  
 

Heu d'ingressar els 205 euros al següent nombre de compte: 
La Caixa ES62 2100-0785-2502-0006-2420 

 Abans de dia 15 de gener. 
 
Recordau fer constar el concepte: viatge d'esquí i el nom de l'alumne. 
 
Itinerari del viatge: 
Avió Palma -Barcelona-Palma 

Anada: 26 febrer   
Tornada:3 de març 

Hotel: Cérvol (Andorra) 
   
El dijous 26 de gener farem la reunió informativa amb les famílies a les 19:00 
hores, la reunió serà online, informarem de l’enllaç uns dies abans. En 
aquesta reunió es donaran tots els detalls del viatge, organització personal de 
l'alumnat , equipatge necessari... 
També és important recordar als alumnes que si tenen moltes amonestacions no 
podran venir al viatge.  
Per a qualsevol aclariment podeu contactar amb en Jaume Artigues a l'institut. 
 
 
Rebeu una cordial salutació, 
Departament d'Educació física de l'IES Josep Font i Trias 
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