Benvolguts pares dels alumnes de 5è i 6è de primària,
Ens plau informar-vos sobre les colònies del curs 2015
•
•

dates: del dissabte 27 de Juny al diumenge 5 de juliol de 2015
lloc: casa de colònies Cal Diable, Pontons http://www.caldiable.cat

Es tracta d’una antiga masia situada al terme municipal de Pontons (Alt Penedès), a 20
km. de Vilafranca del Penedès i a 75 km. de Barcelona. Les instal·lacions tenen molts
espais exteriors, piscina tancada, pista de bàsquet, camp de futbol, granja i hort. La casa
té capacitat per a 98 persones i la compartiran els alumnes de 5è amb els de 6è.
La reunió per explicar als pares el funcionament de les colònies i les activitats previstes es
farà dijous 9 d’abril a les 19:00h a l’escola.
El preu de les colònies és de 430 euros.
Per posar-vos en contacte amb nosaltres : comissiocolonies5i6@gmail.com
Els pares que vulgueu inscriure els vostres fills heu de deixar a la porteria de l’escola
abans del 15 de Maig la documentació següent:
-

-

-

la fitxa d’inscripció amb una fotografia de carnet, el document es donarà el
dia de la reunió o el podreu obtenir a la porteria de l’escola o al web de l’AMPA
http://ampa.escolalurdes.cat/
la fotocòpia de la targeta sanitària
la fotocòpia del carnet de vacunació
comprovant del pagament de 215€ al compte de l’AMPA de La Caixa de
Pensions: 2100-0880-31-02-00168625 on constin el nom i cognoms del nen o
nena i el concepte “Colònies 5è i 6è”. Sense aquest document no serà vàlida la
inscripció.En cas d’anul.lació de la inscripció, aquesta quantitat només es
retornarà si hi ha qui cobreixi la plaça.

El segon pagament (215€) es realitzarà al mateix compte i un cop fet l’ingrés haureu de
fer-nos arribar el comprobant, o bé deixant-lo a l’escola en un sobre o enviant-lo al correu
de la comissió (comissiocolonies5i6@gmail.com) abans del 10 de juny.
Cordialment,
Comissió de colònies de 5è i 6è
Barcelona, 23 de març de 2015
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