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CRÈDIT DE SÍNTESI: 1r d'ESO
El Collell ( St Ferriol. Girona)
17-19 de juny 2020 (de dimecres a divendres)
El crèdit de síntesi és un conjunt d'activitats interdisciplinàries, concebudes per
comprovar si s'han aconseguit, i fins a quin punt, els objectius establerts en les diverses
àrees curriculars. Un dels objectius és fomentar el treball en grup, la recerca i la relació
amb l'entorn.
El crèdit de síntesi fora del centre es realitzarà a la Casa de colònies del Collell, situada a
St. Ferriol ( Girona) de dimecres 17 a divendres 19 de juny de 2020. Seran 3 dies i dues
nits.
Els alumnes que no assisteixin a la sortida faran un crèdit de síntesi alternatiu a l’ institut.
El cost de l’ activitat és de 155€ per persona.
Remarcar que NO cal comprar cap material extra per les activitats.
Aquest preu inclou: Transport en autocar, 2 nits d'allotjament a la Casa de colònies,
pensió completa més el dinar del primer dia, material específic per les diferents activitats,
monitors especialitzats i assegurança mèdica i de responsabilitat civil..
Pagaments:
➢

Reserva plaça: 55 euros ( Abans del 15 de Novembre )

➢

2n Pagament. 50 euros (Abans de l’1 febrer de 2020)

➢

3r Pagament. 50 euros (Abans del 30 d’ abril de 2020)

Si alguna família necessita fraccionar el pagament amb més terminis CONTACTAR abans
del 30 d’ octubre amb L’EQUIP DIRECTIU per tal de trobar facilitats.
Si es vol realitzar un únic pagament de 155 € també és possible realitzar-lo.
El pagament cal fer-lo mitjançant ingrés o transferència bancària al número de compte :
BBVA: ES62 0182 8733 45 0200037096
(indicar: Crèdit Síntesi 1r + NOM i COGNOM de l’alumne/a + grup).

En cas que l’alumne no pogués assistir al crèdit de síntesi per causes mèdiques o
disciplinàries se li retornaria la quantitat avançada. Per qualsevol aclariment contactar
amb coordinació pedagògica o cap d’estudis.
Més endavant convocarem una reunió informativa.
Cal advertir que una vegada fet el primer pagament i comptabilitzat el nombre de
participants,
l’ institut valorarà si el nombre d’alumnes inscrits és suficient per dur a
terme el crèdit de síntesi fora del centre o, per contra, el crèdit es realitzarà al centre.
Octubre 2019
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

RETORNAR AL TUTOR DE GRUP.

Jo, ____________________________________________,com a pare/mare/tutor/a de
l’alumne/a_______________________________________________de 1r ___
AUTORITZO QUE el meu fill/a:

Assisteixi al crèdit de síntesi fora del centre el dies 17, 18 i 19 de juny del 2020.

No assisteixi al crèdit de síntesi fora del centre per motius que comentarem al tutor

Signatura del pare/mare/tutor/a:
Data:

Talonaris d’autofinançament de les colònies. (OPCIONALS)
Són totalment opcionals.
Creats amb l’objectiu de facilitar el pagament a les famílies dels alumnes.
El Collell ofereix gratuïtament a cada alumne/a que vingui de colònies un talonari
amb 40 butlletes cadascun per vendre a 3€ cada butlleta, i aconseguir fins a 120€
per autofinançar-ne part de l’estada.
El talonari és gratuït i no té cap cost.
Les persones que comprin els números entraran en el sorteig d’una bicicleta de
muntanya o bé l’equivalent monetari d’aquesta. El número premiat serà el coincident
amb el 1r premi de la Loteria Nacional de Nadal del dia 22 de Desembre del 2019.
Per tal que l’alumne/a rebi un talonari, cal lliurar aquesta autorització al tutor/a.

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

