
                                                                                                                                                       

Palma, 21 desembre de 2022  

 Circular núm. 39: EI_5è 

Estimats pares i mares,  

Us presentam a continuació informació de les sortides que els vostres fills i filles realitzaran 
durant el curs.   

• Es facturaran de febrer a juny per domiciliació bancària en concepte de sortides, 
al número de compte habitual.  

• El cost mensual depèn de les sortides i activitats complementàries que el nivell 
del vostre fill/a hagi programat. Trobareu la relació amb el preu de cada una i l’import 
total a pagar mensualment.  
• A finals del mes de juny l’Administració farà la regularització de les sortides que 
no s’hagin pogut realitzar per falta justificada, per anul·lació de l’activitat o per 
variacions en els preus prevists.  
• En el cas de tenir un rebut impagat, no es podrà participar a les sortides següents 
fins que no s’hagi fet efectiu el rebut pendent.  

Os presentamos a continuación información de las salidas y actividades complementarias que 
vuestros hijos e hijas realizarán durante el curso:  

• Se facturarán de febrero a junio por domiciliación bancaria en concepto de 
salidas, al número de cuenta habitual.   
• El coste mensual depende de las salidas y actividades complementarias que el 
nivel de vuestro hijo/a haya programado. Encontraréis la relación y el precio de cada 
una y el importe total a pagar mensualmente.  
• A finales del mes de junio la Administración hará la devolución de las salidas que 
no se hayan podido realizar por falta justificada, por anulación de la actividad o por 
variaciones en los precios previstos.  
• En caso de tener un recibo impagado, no se podrá participar en las salidas 
siguientes hasta que se haya hecho efectivo el recibo pendiente.  

Cordialment,  
La Direcció   

SORTIDES  CURS 2022-2023 NIVELL  5è EI                  

 
LLOC DATA TOTAL 

1 Convivència Galilea 19 d'octubre 12,47 

2 Passeig per el barri 27 d'octubre 0,00 

3 Baobab taller a l'escola. 23 Novembre 5,02 

4 Conte Contat " El peix Irisat" 15 novembre 7,53 

5 Visita a la Policia Local 7 desembre 0,00 

6 Posta de sol 18 de gener 7,88 

7 Conte contat " En Patufet" 7 de febrer 7,53 

8 Recorregut escultures 15 març 8,41 

9 Mercat de Santa Catalina 5 de maig 0,00 

10 Fundació Joan March 10-23-24 maig 11,33 

11 Fàbrica Quely 18 maig 11,93 

 

Preu total:  72,10 euros 

Preu mensual: 10,30 euros (de desembre a juny) 


