
                             
 

Palma,15 de març del 2023 
 

Circular núm. 79: 1r d'ESO 
 

Estimades famílies, 
 
 
Com us vam comentar a la reunió d'inici de curs, hem organitzat un viatge que 
finalment serà els dies 18 i 19 de maig. Així com estava previst, la destinació serà 
Eivissa. 
 
Més endavant us farem arribar més informació sobre les activitats que realitzarem.  
 
Pel fet que ens demanen un avançament per reservar-ne els bitllets, l’estada i les 
activitats, us agrairíem que dimarts 21 de març, com a data límit, lliuréssiu als 
TUTORS el següent: 
 
• Resguard d'ingrés de 100 € en concepte de reserva de plaça. 
(El preu aproximat del viatge serà de 199€) 
• Fotocòpia del DNI. 
• Fotocòpia de la targeta sanitària. 
• Certificat de resident. 
 
En cas d'anul·lació del viatge d'algun alumne, no es podrà recuperar l'import dipositat. 
 

Cordialment, 
 

La Direcció 
 

 
Forma de pagament: 
 
Ingrés de 100 € en el següent compte bancari: 
 
Col·legi Sagrat Cor – FECIB 
IBAN: ES08 0081 0652 2600 0242 2744 

 
De concepte indicau: 
 
o Nom i llinatges de l'alumne/a 
o Viatge 1r d'ESO 
 
 
 
 
 
 
 



 
Palma, 15 de marzo de 2023 

 
Circular 79: 1º de ESO 

 
Queridas familias: 
 
 
Como os comentamos en la reunión de inicio de curso, hemos organizado un viaje que 
finalmente será los días 18 y 19 de mayo. Tal y como estaba previsto, el destino será 
Ibiza. 
 
Más adelante os haremos llegar información sobre las actividades que realizaremos.  
 
 
Por el hecho de que nos piden un anticipo para reservar los billetes, la estancia y las 
actividades, os agradeceríamos que el próximo martes 21 de marzo, como fecha 
límite, entregaseis a los tutores lo siguiente: 
 

• Resguardo del ingreso de 100€, en concepto de reserva de plaza. 
(El precio aproximado del viaje será de 199€) 

• Fotocopia del DNI.  
• Fotocopia de la tarjeta sanitaria 
• Certificado de residencia 

 
En caso de anulación del viaje de algún alumno/a, no podrá recuperarse el importe del 
depósito.  

Cordialmente,  
 

La Dirección 
 
 
Forma de pago: 
 
Ingreso de 100 € en la siguiente cuenta bancaria:  
 
Col·legi Sagrat Cor – FECIB 
IBAN:  ES08 0081 0652 2600 0242 2744 

 
Como concepto indicad: 
 
o Nombre y apellidos del alumno/a 
o Viaje 1º ESO  
 


