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Alaquàs, 19 de diciembre de 2017
Estimados padres y madres:

Alaquàs, 19 de desembre de 2017
Benvolguts pares i mares:

Nos dirigimos a vosotros para informaros de la actividad
“Descubriendo Segovia” que un año más los departamentos de
ciencias y humanidades hemos organizado para el alumnado de 3º
de ESO.

Ens adrecem a vosaltres per informar-vos de l’activitat
“Descobrint Segòvia” que un any més els departaments de
ciències i humanitats hem organitzat per a l’alumnat de 3r d’ESO.

La actividad consiste en un viaje a Segovia y sus
alrededores, y en ella el alumnado tendrá la posibilidad de visitar la
ciudad y sus monumentos más importantes, así como descubrir el
entorno medioambiental de la Sierra de Guadarrama.

L’activitat consisteix en un viatge a Segòvia i els seus
voltants, i en ella l’alumnat tindrà la possibilitat de visitar la ciutat i
els seus monuments més importants, així com descobrir l’entorn
mediambiental de la Serra de Guadarrama.

La actividad está prevista para los días 13, 14 i 15 de
marzo y, gracias a que tenemos el alojamiento subvencionado por
el Ministerio de Medio Ambiente, el coste estimado será de
alrededor de 90 €, variando en función del número de alumnos
que participen.

L’activitat està prevista per als dies 13, 14 i 15 de març i,
gràcies a que tenim l’allotjament subvencionat pel Ministeri de
Medi Ambient, el cost estimat estarà al voltant dels 90 €, variant
en funció del nombre d’alumnes que hi participen.

El plazo para realizar un primer pago de 30 € es hasta el
31 de enero, en el siguiente número de cuenta de Caixa Popular,
indicando:

ES33 3159 0003 1924 7760 1625
Ordenante: (nombre del alumno)
Concepto: Viatge a Segòvia
Próximamente, mediante otra circular, os comunicaremos
el coste definitivo de la actividad y os convocaremos a una
reunión donde tendréis más detalles.

El termini per realitzar un primer pagament de 30 € és
fins el 31 de gener, al següent número de compte de Caixa
Popular, indicant:

ES33 3159 0003 1924 7760 1625
Ordenant: (nom de l’alumne)
Concepte: Viatge a Segòvia
Pròximament, mitjançant una altra circular, vos
comunicarem el cost definitiu de l’activitat i vos convocarem a una
reunió on tindreu més detalls.
Atentament:

Atentamente:
Los departamentos de ciencias y humanidades

Els departaments de ciències i humanitats

Col·legis Parroquials
Mare de Déu de l’Olivar I
C/ Santa Clara, s/n - Telf. 96 150 23 17
Mare de Déu de l’Olivar II
Pass. Amadeu Aguilar Laborda, 2 - Telf. 96 150 72 91
46970-ALAQUÀS (València)

Col·legis Parroquials
Mare de Déu de l’Olivar I
C/ Santa Clara, s/n - Telf. 96 150 23 17
Mare de Déu de l’Olivar II
Pass. Amadeu Aguilar Laborda, 2 - Telf. 96 150 72 91
46970-ALAQUÀS (València)

Alaquàs, 19 de diciembre de 2017
Estimados padres y madres:

Alaquàs, 19 de desembre de 2017
Benvolguts pares i mares:

Nos dirigimos a vosotros para informaros de la actividad
“Descubriendo Segovia” que un año más los departamentos de
ciencias y humanidades hemos organizado para el alumnado de 3º
de ESO.

Ens adrecem a vosaltres per informar-vos de l’activitat
“Descobrint Segòvia” que un any més els departaments de
ciències i humanitats hem organitzat per a l’alumnat de 3r d’ESO.

La actividad consiste en un viaje a Segovia y sus
alrededores, y en ella el alumnado tendrá la posibilidad de visitar la
ciudad y sus monumentos más importantes, así como descubrir el
entorno medioambiental de la Sierra de Guadarrama.

L’activitat consisteix en un viatge a Segòvia i els seus
voltants, i en ella l’alumnat tindrà la possibilitat de visitar la ciutat i
els seus monuments més importants, així com descobrir l’entorn
mediambiental de la Serra de Guadarrama.

La actividad está prevista para los días 13, 14 i 15 de
marzo y, gracias a que tenemos el alojamiento subvencionado por
el Ministerio de Medio Ambiente, el coste estimado será de
alrededor de 90 €, variando en función del número de alumnos
que participen.

L’activitat està prevista per als dies 13, 14 i 15 de març i,
gràcies a que tenim l’allotjament subvencionat pel Ministeri de
Medi Ambient, el cost estimat estarà al voltant dels 90 €, variant
en funció del nombre d’alumnes que hi participen.

El plazo para realizar un primer pago de 30 € es hasta el
31 de enero, en el siguiente número de cuenta de Caixa Popular,
indicando:

ES33 3159 0003 1924 7760 1625
Ordenante: (nombre del alumno)
Concepto: Viatge a Segòvia
Próximamente, mediante otra circular, os comunicaremos
el coste definitivo de la actividad y os convocaremos a una
reunión donde tendréis más detalles.

El termini per realitzar un primer pagament de 30 € és
fins el 31 de gener, al següent número de compte de Caixa
Popular, indicant:

ES33 3159 0003 1924 7760 1625
Ordenant: (nom de l’alumne)
Concepte: Viatge a Segòvia
Pròximament, mitjançant una altra circular, vos
comunicarem el cost definitiu de l’activitat i vos convocarem a una
reunió on tindreu més detalls.
Atentament:

Atentamente:
Los departamentos de ciencias y humanidades

Els departaments de ciències i humanitats

