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VIATGE FI DE CURS 

4t ESO  Plató 
 

 
  

Dates: 
  Del  28  de 2018 
 
Inscripcions: 
  Fins al 17 de gener 

Cal emplenar e import a compte a 
Secretaria. 

 

Pressupost: 
  490 euros* 

*Preu calculat amb la inscripció del tot el grup. Si són menys de 25, el preu pot 

incrementar-se fins a un 5%. 

 

Forma de pagament (amb efectiu o amb targeta): 
  A compte: 190 euros 
  Abans del  15 de març: 150 euros 
  Abans del  20 :   150 euros*  
  *A cada alumne/a se li descomptarà el benefici per la venda  de números de les rifes. 

 

Documents necessaris: 
  - DNI 
  - Autorització dels pares 
 
Si per mne/a inscrit/a no pot assistir 

 aboni 
segons tingui establert. 
                                                          

 Santa Perpètua, desembre 2017 

 



VIATGE FI DE CURS 
 
 

 

Descripció de la ruta: 
 

Dia Activitats Àpats 

28/05/18 Viatge a Sant Sebastià 
Esmorzar portat de casa 

Dinar a Pamplona 
 

29/05/18 
Parc Multiaventura: 

Irrisarri Land 
Dinar de pícnic 

 

30/05/18 

Getaria 
 

Surf a Zarautz 

Dinar en un restaurant 
 

31/05/18 

San Juan de  Gaztelugatxe 
Gernika 
Bilbao 

Dinar en un restaurant 
Sopar de pintxos a Bilbao 

01/06/18 Viatge a Santa Perpètua Dinar a Saragossa 
 Durant el transcurs del viatge poden haver-hi variacions. 

 

 Allotjament i esmorzars:  
 Hostel A Room in the City (Sant Sebastià) 
 
 El preu inclou: 

Viatge amb autocar i tots els trasllats durant la ruta 
Tots els àpats (excepte  
Totes les visites i activitats lúdiques 

  Assegurança 
  i alguna cosa  

 
 
 
 



Segons el que es disposa a la LOPD, l’informem que les dades facilitades en aquest formulari, seran tractades per la Instituc ió Bellsolà – 
Escola Tabor amb l'objectiu de gestionar la sortida. Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant carta 
dirigida al nostre Centre, adjuntant fotocòpia del seu DNI, al carrer Pare Rodés 9, CP 08130 de Santa Perpètua de Mogoda.  

 

 
 
 

Sr. Director de l’ESCOLA TABOR 
 

SANTA PERPÈTUA DE MOGODA 
 
 

Com a pares de l’alumne/a  
 

inscrivim el/la nostre/a fill/a al viatge de final de curs al País Basc que organitza l’Escola, i 
estem d’acord que durant els dies que duri la sortida el/la nostre/a fill/a estigui sota la seva 
tutela o sota la tutela de les persones nomenades directa i indirectament per vostè i que dites 
persones exerceixin sobre ell/a tots els drets que l’exercici de la pàtria potestat dóna als 
pares. 

 
  

Santa Perpètua, gener 2018. 
 

Signatures 
 
 

 Pare Mare 
 
 
 
 
 

Per localitzar als pares o responsables: 

Nom:  

Adreça:  

Telèfons:  

Al·lèrgies: 

 
 
 

        PAíS BASC 
  

   2017 
 
 
 
 

El viatge queda condicionat a l’assistència d’un mínim de 20 alumnes. 
En cas de no arribar-hi se’ls retornarà la quantitat lliurada a compte. 

 
 

 AQUESTA INFORMACIÓ LA PODEN TROBAR A   www.escolatabor.cat 


