
 

 

 

 

 

7 de novembre de 2018 

 

 

COMUNICACIÓ A LES FAMÍLIES SOBRE EL  VIATGE 

D’ESTUDIS A ITÀLIA de 1r de BATXILLERAT 
 

Dins la programació general de l’institut està establert que l’alumnat de primer de 

batxillerat faci un viatge d’estudis a Itàlia. En aquesta activitat es complementen 

activitats de tipus lúdic i cultural. 

Entenem que aquesta activitat és d’interès humà i cultural per a l’alumnat i recomanem 

que donin la seva autorització al seu fill o filla perquè hi assisteixi. El cost del viatge és 

de 480€ aproximadament (dependrà del total d’alumnes que hi vagin i del preu final del 

vol) dels quals caldrà restar aquells diners que l’alumnat pugui aconseguir mitjançant la 

venda de butlletes que els facilitarem des de l’institut. 

Per facilitar el pagament s’ha establert el següent calendari:  

1r) abans del 16/11/2018, 100€1 -imprescindible per reservar els vols  i  no es retornarà 2 

2n) abans del 31/01/2019, 190€ 

3r) abans del 28/02/2019, 190€.  

 

Opció 1: Pagament directament al caixer automàtic del “BANC SABADELL”. 

1. Podeu fer un ingrés en efectiu mitjançant el caixer automàtic. 

2. Poseu els diners en un sobre que us facilita el caixer. 

3. Heu d’escriure el nom de l’alumne, el curs, l’import i el concepte en el sobre. 

 

Opció 2. Pagament per transferència bancària online. 

1. Accediu a la web de l’entitat bancària corresponent.  

2. Aneu a l’apartat de “Transferències”. 

3. Indiqueu l’ import de la transferència. 

                                                           
1 El dia 19/11/2018 a les 20:00 es comptabilitzaran els ingressos per a decidir si es fa el viatge (mínim de 

50 alumnes). En cas que es faci, l’alumnat que pagui més endavant no té garantida la tarifa de 480€ ja 

que la companyia aèria només manté preus fins les 24:00 del dia 19/11/18. 

2 Si finalment no es fa el viatge aquesta quantitat es retornarà. 



4. Poseu el número de compte indicat més avall:  

5. Indicareu el nom complert de l’alumne/a, el curs i el concepte.  

6. Valideu l’operació i imprimim el comprovant. 

 

Opció 3. Pagament en finestreta de les oficines del Banc Sabadell. 

 

1. Podeu fer l’ingrés en efectiu en les finestretes de les oficines. 

2. Heu d’indicar el nom de l’alumne, el curs, l’import i el concepte. 

En aquesta tercera opció és possible que el banc us cobri una comissió. 

 

 

És molt important que en fer els abonaments al compte corrent indicat feu constar: 

ITA+Nom i 1r cognom de l’ALUMNE/A+ grup (1A o 1B o 1C).  

Per exemple: ITA·MARIA GUTIERREZ·1C 

A més a més, cal que demanin un comprovant de l’ingrés i que el seu fill/a el lliuri a 

Irma Mesalles. 

Número de compte: ES93 0081-0631-33-0001312435 

 

En el preu del viatge estan inclosos els desplaçaments d’anada i tornada (avió) a Itàlia i 

l’autocar per desplaçar-nos per les ciutats italianes. També l’estada en mitja pensió i 

altres activitats culturals. El viatge es realitzarà del dilluns 1 d’abril fins divendres 5 

d’abril. 

 

Atentament, i restant al seu servei per qualsevol aclariment, 

 

 

 

Irma Mesalles 

 

Coordinadora Viatge a Itàlia  

Institut Menéndez y Pelayo 


