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Benvolguda família, 
  
 
Equipació per a sortides d’Escola  
 
Com ja es va informar, aquest curs recomanem que els nostres alumnes tinguin l'equipatge de 
l'Escola per a sortides i excursions. 
 
A proposta del CE, i donada l'oportunitat, s'ha considerat adient que els nens de Cicle Superior 
(5è i 6è), promoguin i participin en un concurs de dibuix escolar, d'on s'escollirà per votació, el 
que serà el logotip de la “dessuadora” i la samarreta del nou model de l’Escola. 
 
A principis del segon trimestre, es procurarà que totes les famílies que així ho desitgin, el 
puguin anar a comprar. 
 
 
Pagament únic de 30€ per a Sortides d'Escola  
 
Com a novetat d'aquest curs, l'Equip Directiu, amb la recent aprovació del CE, hem acordat 
canviar el sistema de cobrament de sortides dels alumnes després de valorar els següents 
aspectes: 
 
1. Hem volgut seguir el model d'altres escoles que ho porten fent fa anys, seguint la 

recomanació del Departament. 
2. L'únic pagament elimina comissions duplicades durant el curs. 
3. També estalvia viatges i tràmits a les famílies amb les entitats bancàries. 
4. Deixa de generar un considerable volum de paperam durant el curs (escola-famílies-tutories). 
5. Suprimeix hores de control i seguiment dels rebuts que fins ara degotejaven constantment a 

l'Escola i que podien generar incidències innecessàries. 
6. L'import de 30€, s'ha calculat en base a la mitja dels costos del curs anterior, garantint que 

els tutors s'ajustaran sempre a aquesta xifra com a límit i en cas que no s'arribés a gastar el 
total, revertirà complementàriament amb d'altres activitats. 

7. Cada curs es revisarà l'import per tenir la seguretat que respon a pressupostos adequats. 
8. En el cas de famílies amb problemes econòmics justificats, l'escola els atendrà gustosament 

buscant possibles solucions.  
9. Si algun nen no pot anar a la sortida, com sempre, se li tornaran els diners. 
 
 
 
Agraïm la vostra col·laboració. 
 
 
L’Equip directiu   


