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Benvolgudes famílies de 2n d’ESO, 

 

Us informem que el proper dijous 20 d’octubre, es realitzarà la 1a sortida cultural del curs. 

Els alumnes de 2n d’ESO aniran al Canal Olímpic de Catalunya, a Castelldefels, per realitzar 

activitats esportives. 

 

La sortida serà a les 8.30 h des del Calisay i l’arribada a les 14.20 h, aproximadament, també 

al Calisay. 

 

El preu de la sortida és de 25 €,  inclou el viatge d’anada i tornada en autocar i les activitats 

al Canal Olímpic. El pagament es farà per transferència bancària al número de compte ES21 

2100 0029 1302 0036 8490, cal que indiqueu en el concepte: nom i cognoms de l’alumne/a, 

curs i sortida al Canal Olímpic. Els alumnes han de lliurar al seu tutor/a l’autorització signada 

pels pares i el resguard de l’ingrés abans del dia 11 d’octubre. 

 

Recordeu que cal portar: crema protectora, gorra, muda de recanvi i esmorzar. 

 

Per poder realitzar aquesta sortida és necessari que l’alumne/a hagi tingut una actitud 

correcta en totes les activitats escolars. Per aquest motiu, l’equip directiu es reserva la 

decisió sobre l’assistència dels alumnes a la sortida. 

 

Rebeu una cordial salutació, 

 

Direcció 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Sortida al Canal Olímpic - 2n d’ESO 
 
En/Na .............................................................................................., com a pare/mare/tutor 

de l’alumne/a........................................................................ de la classe ..................., 

autoritzo el meu fill/a a realitzar la sortida al Canal Olímpic el dia 20 d’octubre i faig el 

pagament de 25 € en concepte de reserva de plaça. En cas de no poder assistir a la sortida, 

aquest pagament no es podrà retornar, ja que implica la reserva de les activitats i de la plaça 

de l’autocar. 

 

Signatura, 
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