
 

A ATENCIÓN DOS 

PAIS/NAIS/TITORES DO ALUMNADO QUE PARTICIPARÁ NA EXCURSIÓN 

DE 4º DA ESO  
  

 

Proposta: 

 

Despois de facer varias votacións entre o alumnado o destino seleccionado foi Viena,  

cidade que parece axeitada para os criterios pedagóxicos que ten esta viaxe, que pretende 

ser algo máis que unha excursión fin de curso 

  

Solicitamos orzamentos en diversas axencias de viaxe e todas eles oscilan en torno aos 

500 euros incluindo vos dende Madrid (non hai directos) e estancia en hotel con desaiuno 

para cinco días e catro noites. 

 

Xa contamos con profesorado e datas aproximadas, dada a cantidade de saídas que o 

alumnado de 4º da Eso ten este curso pensamos que as maís acaídas son a 2ª quincena de 

maio e a 1ª de xuño. 

 

Dado que este ano no puxemos límites de participación si que precisamos saber quenes 

estan interesados para pechar os presupostos. Asi que vos pedimos que todos os 

interesados ingresen como señal  a cantidade de 100 euros como reserva de praza antes 

do venres 14 de decembro.  

 

 As cantidades deberánse ingresar na conta do Instituto no BBVA:  

  

Iban ES23 0182 5920 5902 0069 4869 

 

Moi importante poñer no asunto: VIENA, nome do alumno, grupo do alumno. 

  

 É obrigatorio que nos fagan chegar, por medio do seu fillo/a, unha fotocopia da folla de 

ingreso, pode ser entregada a unha das titora ou ao vicedirector, Fernando Prieto, ou ben 

por e-mail a vicexelmirez@gmail.com indicando tamén no asunto: Viena, nome do 

alumno. 

 

Recordamos que todos os alumnos que sexan expulsados 3 veces ou máis á aula de 

convivencia perden o dereito a actividades. 

 

Para conseguir cartos para excursións e gastos de viaxe distribuiremos rifas e 

estudiaremos outros medios de financiación. 

 

Estamos á súa disposición para calquera consulta ou aclaración que queiran realizar. 

 

Santiago, 9 de decembro do 2018. 

 

Asdo. Fernando Prieto, vicedirector 

 

 

 

 


