
CEIP PUNTA 

DE N’AMER



PROPOSTES I EMPRESES

PROPOSTES

- VALÈNCIA
- MADRID
- ASTÚRIES
- CATALUNYA

EMPRESES

- VIATGES FREU
- VIATGES KONTIKI
- HALCON VIAJES



Modificacions
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MADRID
4 DIES/ 3 NITS
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ASTÚRIES
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CATALUNYA
5 DIES/ 4 NITS
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VALÈNCIA
4 DIES/ 3 NITS



VALÈNCIA
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Activitats Pro Viatge d’Estudis
Per tal de tenir dret al descompte l’alumne ha d’haver complit uns mínims 
de participació. 

Venta de menjars SALUDABLES

L’alumne/a ha de participar un mínim de dues vegades duent berenars per 
vendre.

1 mes ho farà 6è A i al següent mes 6è B. 



Venta Tiquets Sorteig Cistella de Nadal
- La cistella romandrà exposada al Hall del centre per tal de 

promocionar la venta de tíquets.
- Els alumnes han de vendre mínim 10 tires de paperetes per tenir dret 

al descompte. A partir d’aquesta quantitat ens convendrà que en 
venguin més per tal de tenir un major guany.

- El sorteig es realitzarà amb el números de les tires. Una mà innocent 
treurà el número guanyador i s’informarà a través de la pàgina web 
oficial del centre.

- La cistella s’ha de recollir abans de les vacances de nadal.



“Tots els diners recaptats es 
repartiran per igual a aquells/es 

alumnes que hagin participat 
activament i complit els mínims.”



I ARA QUÈ?



PREGUNTES



Dilluns enviarem la circular amb el viatge escollit.

Parlar...
amb els vostres fills/es 
sobre el viatge i abans del 
15 de novembre hem de 
donar una  resposta ferma 
fent l’ingrés.

Fotocòpia de ..

DNI

NIE

Passaport

Fins el 15 de novembre

Ingrés de 100€*
Una vegada 
confirmat no es 
retornaran els diners 
de reserva.

*Dificultats de pagament passar per secretaria



THANKS!



Ready to use, 
professional and 

customizable

100% free for personal 
or commercial use

Blow your audience 
away with attractive 

visuals

For PowerPoint and 
Google Slides



CREDITS

❑

❑

http://www.slidescarnival.com/
http://unsplash.com/


SlidesCarnival icons are editable shapes. 

❑

❑

❑



✋👆👉👍👤👦👧👨👩👪💃🏃
💑❤😂😉😋😒😭👶😸🐟🍒🍔
💣📌📖🔨🎃🎈🎨🏈🏰🌏🔌🔑 
and many more...

��
You can also use any emoji as an icon!

https://twitter.com/googledocs/status/730087240156643328

