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Departament d’Ensenyament
Institut Montgròs
Carrer Joan Cuadras i Marcer,1 
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COLÒNIES “La Granja Escola de Sta. Maria de Palautordera” 
CURS 2n ESO

Benvolgudes famílies,   

L'Institut Montgròs organitza pel
curs de 2n d'ESO unes colònies a
La  Granja,  situada  al  peu  del
Parc Natural del Montseny, que
compta amb unes instal·lacions
de 250.000 m2. Es troba al bell
mig  de  la  natura  i  es  dedica
íntegrament  a  l’educació  i  a
l’ensenyament de nens i  joves
en edat escolar.

El programa d'activitats que desenvoluparan els alumnes serà doble:



  
Les característiques i condicions generals d'aquesta estada són:

DATES: del 19 al 23 de març del 2018

TIPUS D'ALLOTJAMENT: Casa de colònies amb entrada independent, menjador, habitacions amb
lliteres, WC i dutxes amb aigua calenta 24h. La cuina és casolana.

Per més informació sobre instal·lacions, activitats i fotografies i vídeos relacionats consulteu la
web: www.lagranja.cat/ca/ 

Sortida de l'INS Montgròs el dia 19 de març a les 8.00 hores.
Arribada a l'INS Montgròs el dia 23 d'abril a les 17.00 hores aproximadament (es 
concretarà més endavant).

http://www.lagranja.cat/ca/


PREU APROXIMAT : 200 euros, en que s'inclouen totes les despeses i activitats:
• Viatge
• Allotjament i pensió completa
• Programa d'activitats amb monitors-educadors. 

Subvencions (www.lagranja.cat/ca/fundacio/subvencions-escolars): La Fundació podrà 
subvencionar fins a un màxim del 4% del total dels alumnes que assistiran a les colònies escolars 
de La Granja.
Si es vol sol·licitar aquesta subvenció s'ha de comunicar al tutor de l'alumne abans del dia 5 de 
novembre de 2017.

PAGAMENT I MODALITATS:

                          

Transferència
bancària

Poden realitzar una transferència bancària indicant les següents dades:

● Entitat / BIC : Banc Sabadell / BSAB ESBB
● Compte bancari / IBAN: ES53 0081 0092 1000 0132 4839  
● Concepte: Nom de l'alumne/a + Colònies 2ESO

Pagament
per caixer

amb
qualsevol
targeta de

crèdit o dèbit

Poden realitzar el pagament a través dels  caixers de Banc Sabadell  de forma gratuïta. Per a
realitzar els pagaments s'ha de seguir les següents instruccions:

1. Anar a un caixer de Banc Sabadell.
2. Introduir una targeta de crèdit o dèbit de qualsevol entitat o una llibreta de Banc 

Sabadell.
3. Prémer:  Operacions (si vostè és client de Banc Sabadell).➥

                          Pagaments a tercers (si vostè no és client de Banc Sabadell).➥
4. Prémer el codi de l'"INSTITUT MONTGRÒS SORTIDES" : 1205
5. Confirmar que l'entitat és la desitjada.
6. Escollir l'opció/import desitjat (el tercer pagament s'activarà més endavant):

7. Concepte: Nom de l'alumne/a.
8. Recollir els 2 resguards, el primer per a l'institut i el segon per a vostè.
9. Recollir la targeta o llibreta.

Abonament
en oficina
bancària

Poden realitzar l'abonament en una oficina del Banc Sabadell indicant les mateixes dades que en 
el cas de transferència bancària, però amb un cost addicional de 5 €.

El pagament es fracciona de la següent forma:

• Abans del 5 de novembre: 80 euros : Aquest primer pagament no es 
retornarà en cas què a l'alumne no se li permeti assistir com a mesura 
disciplinària o per decisió familiar. 

• Abans del 15 de gener: 70 euros

• Abans del 5 de març: La quantitat restant. Prèviament es comunicarà el cost 
exacte de les colònies i el total final a abonar.

Qualsevol pagament s'ha d'identificar amb el NOM i COGNOM de l’alumne/a i el 
concepte COLÒNIES 2n ESO.

S'ha de lliurar el justificant de cada pagament al/a la tutor/a. 

http://www.lagranja.cat/ca/fundacio/subvencions-escolars


AUTORITZACIÓ D'ASSISTÈNCIA A LES COLÒNIES «LA GRANJA DE SANTA MARIA DE 
PALAUTORDERA» 2018

Jo ________________________________________________ amb DNI _______________________ 

 mare,   pare,  tutor/a legal de l’alumne/a_________________________________________ 

_____________________ que cursa 2n d'ESO:

 Autoritzo la sortida a les colònies de La Granja els dies 19 al 23 de març de 2018. 

 Certifico que la informació sobre l'estat de salut proporcionada al centre a través de la 

FITXA MÈDICA lliurada a la matrícula és correcta, completa i es troba actualitzada.

 Autoritzo al personal responsable a prendre les decisions medicoquirúrgiques que fos 

necessari adoptar en cas d’extrema urgència, sota la pertinent direcció facultativa.

I, per a que consti, signo el present document:

La mare/el pare o tutor/a  

SANT PERE DE RIBES, _____ DE ___________________ DE 2017.

AUTORITZACIÓ D'ASSISTÈNCIA A LES COLÒNIES «LA GRANJA DE SANTA MARIA DE 
PALAUTORDERA» 2018

Jo ________________________________________________ amb DNI _______________________ 

 mare,   pare,  tutor/a legal de l’alumne/a_________________________________________ 

_____________________ que cursa 2n d'ESO:

 Autoritzo la sortida a les colònies de La Granja els dies 19 al 23 de març de 2018. 

 Certifico que la informació sobre l'estat de salut proporcionada al centre a través de la 

FITXA MÈDICA lliurada a la matrícula és correcta, completa i es troba actualitzada.

 Autoritzo al personal responsable a prendre les decisions medicoquirúrgiques que fos 

necessari adoptar en cas d’extrema urgència, sota la pertinent direcció facultativa.

I, per a que consti, signo el present document:

La mare/el pare o tutor/a  

SANT PERE DE RIBES, _____ DE ___________________ DE 2017.


