Estada d’aprenentatge de 1r de Batx

L’Institut organitza una estada per als alumnes de 1r de batxillerat els dies 10 i 11
d’octubre de 2017.
L’estada té el propòsit d’afavorir la cohesió de l’alumnat en el seu primer curs a
Batxillerat, quan s’incorporen molts d’alumnes nous i els que ja formen part del
centre, comencen una nova etapa formativa. S’aprofita per treballar alguns
continguts de la història del nostre país, que tots han estudiat a 4t d’ESO: l’exili
republicà.
La sortida inclou la visita al castell de Sant Ferran (Figueres), la Vajol (búnquer del
president de la República Dr. Negrín), refer el camí de l’exili que va fer el President
Companys, la maternitat d’Elna i la tomba d’Antonio Machado a la població francesa
de Cotlliure, entre d’altres llocs emblemàtics.
Els dos dies els nostres alumnes estaran acompanyants per l’escriptora -historiadora
Assumpta Montellà que ens farà de guia, llegirà i explicarà fragments dels seus
llibres (“La Maternitat d’Elna” i “El setè camió”) i ens commourà amb els seus
testimonis
Prèviament l’escriptora ens farà una xerrada introductòria a l’institut
El preu total de l’activitat és de 92€ i cal fer el pagament en el moment de la
matrícula.
El preu inclou els desplaçaments, el sopar del primer dia, l’esmorzar i el dinar del
segon i les activitats.
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INSTRUCCIONS PER AL PAGAMENT
Sortida 1Batx: 92 euros
Per caixer automàtic de La Caixa amb el codi de barres
1.
2.
3.
4.

Inseriu qualsevol targeta bancària en el caixer.
Escolliu l’opció CODI DE BARRES - Pagaments
Poseu el PIN (núm. Secret de la targeta)
Passar el codi de barres pel lector del caixer


Concepte: VIATGE 92 eurosRemitent:

Cognoms i nom

5. Veureu que hi ha el nom de l'Ins Ernest Lluch
6. Introduïu l’import i el nom del remitent per aquest ordre
el primer cognom, segon cognom i, al final, el nom
7. Confirmeu el pagament
8. Un cop s’hagi fet l’operació, s’imprimiran dos rebuts, un per a la persona que ha fet el
pagament i l’altre per lliurar al professor que organitza l’activitat.

Per caixer automàtic de La Caixa sense el codi de barres
Amb targeta o llibreta de “La Caixa”

Amb targeta d’altres entitats

Clicar icones:

Clicar icones:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

“Altres”

“Pagaments”
“Sense codi de barres”
“Col·legis i matrícules”
“Amb el Codi d'Entitat”: 0146245
Introduir import, cognoms i nom.

1. “Més operacions”“Col·legis i matrícules,
pagaments a tercers” 0146245
2. “Col·legis, matrícules, pagaments a
tercers ”
3. Disposa de rebut? NO
4. Coneix el codi? SI
5. Introduir import,cognoms i nom.

Per LÍNIA OBERTA
Seleccionar_Comptes o tresoreria/ Transferències i traspassos/ Pagament sense conèixer el
número del compte de destinació - Fer un nou pagament a tercers/Introduir el núm.
d’entitat: 0146245/ Introduir els cognoms i nom/ Confirmar el pagament.

Cal portar un dels comprovants conforme s’ha fet l’ingrés
La forma de pagament és sempre a través del SERVICAIXA de qualsevol oficina de La Caixa, mitjançant
qualsevol targeta bancària (aquesta operació no suposa cap despesa per a l’alumne/a) o també mitjançant el
servei de LÍNIA OBERTA de La Caixa, per aquelles persones clients d’aquesta entitat.
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