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VIATGE-CONVIVÈNCIA A LA CIUTAT DE LES ARTS I LES CIÈNCIES (VALÈNCIA) 
2n D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA  

 
Les convivències són una ocasió excel·lent per a conviure amb els companys i els professors 
de l’escola. A més podreu conèixer una nova ciutat i realitzar activitats interessants. 

 
Dimecres 29 de març: 

Sortida a les 8:00 hores del matí. Direcció València. Allotjament a l’alberg Olocau. Dinar. A la 
tarda visita al centre històric de València. 

Dijous 30 de març: 
Al matí visita a l’Oceanogràfic. Dinar. A la tarda visita a la Ciutat de les Arts i les Ciències: 
l’Umbracle, passeig de les escultures i Museu de les Ciències. Activitats lúdiques a l'alberg. 

Divendres 31 de març: 
Al matí activitats esportives: Piragües, tirolina, bicis, treetop. Dinar a l’alberg. A la tarda tornada 
cap a Barcelona. 
Arribada a l’Avda. Sant Ramon a les 19:00 hores aproximadament. 

Preu: 270 € 
Aquest preu inclou: 

 Pensió completa des del dinar del dia 29 fins el dinar del dia 31 a l’alberg Olocau.  
 Entrades, visites i activitats. 
 Autocar dels dies 29,30 i 31. 

 
INSCRIPCIÓ I FORMA DE PAGAMENT:  

 Primer pagament: 80 € fins el 5 de desembre. 
 La resta abans de l'1 de març. 

Dades bancàries: 
      a) Per transferència, IBAN: ES06-2100-0817-4302-0076-9143 
 

b) Per caixer automàtic de la Caixa, utilitzant la targeta de qualsevol entitat bancària, amb el codi 
de barres de convivències. Si alguna família no el té el pot sol·licitar a consergeria. 
     

NOTA 

a) Si el número d’alumnes interessats es considerés insuficient, no es podran realitzar les convivències. 
b) Si un alumne es dóna de baixa, no es podrà retornar els 80€ del primer pagament. 
c) Si no es realitza el 1r pagament en les dates indicades, no es podrà anar si no es produeix alguna 

baixa. 
 

..................................................................................................................................................................... 
 (entregar aquest volant fins el 5 de desembre) 

 
L’alumne/a_____________________________________________________ curs_______ 
 
SI           

               participarà en el viatge-convivència organitzat pel centre a la Ciutat de les Arts i les Ciències      
(València) els dies 29, 30 i 31 de març de 2023.    

NO 
   
Barcelona, 22 de novembre de 2022 
                                                                         Signatura dels pares 

 


