
 

CIRCULAR INFORMATIVA 

Pola presente, como pais, nais ou titores/as legais do alumnado, comunícolles que 

transmitín a información da viaxe de fin de curso ao alumnado de 4ºESO, dada a 

imposibilidade de convocar unha reunión para tantas persoas realizarei un vídeo explicativo 

de toda a información que axuntamos. Este vídeo quedará aloxado na web do centro, así 

como a documentación entregada para a viaxe.  

Para mais información, axúntanse os teléfonos de Vicedirección: 881880342, do instituto 

881880339, e o correo electrónico do instituto ies.afonsox.cambre@edu.xunta.es para 

dúbidas que poidan xurdir. Tamén recordamos a posibilidade de solicitar reunións 

presenciais con Vicedirección para poder tratar calquera asunto particular que precise 

doutra atención.   

A axencia de viaxes inclúe, no prezo total, un seguro que garante a devolución dos cartos en 

caso de non poder viaxar por un positivo por enfermidade de coronavirus, así como a 

repatriación ou corentena obrigatoria en caso de ser positivo na viaxe, para isto o alumnado 

terá que estar vacinado, xa que este seguro non cubre os gastos de posibles corentenas 

entre as persoas non vacinadas. Por este motivo, nesta viaxe non podemos incluír a 

alumnado ou profesorado acompañante que non teña a pauta vacinal completa. 

A viaxe proposta é un percorrido a Salou/Barcelona. Inclúe visitas culturais, actividades 

deportivas e ocio. 

O hotel é con réxime de aloxamento e almorzo, e o resto de comidas tamén están incluídas 

no prezo.  

O prezo aproximado, con todo incluído salvo a comida do primeiro día da viaxe e a cea de 

regreso, dependerá do número de alumnos e alumnas, pero calculamos sobre os 490€, e o 

alumnado poderá compensar o prezo coa venta de rifas (darán 100€ en rifas) e outros 

produtos que facilitará o centro. 

As datas que se contemplan para a viaxe son, inda que estamos pendentes de que a 

Consellería confirme as datas de avaliación de final de curso, entorno ao 16 e o 22 de xuño 

de 2021, polo que se adiantarán os exames extraordinarios para que o alumnado poida 

acudir tranquilo. 
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Para decidir se facemos a viaxe ou non haberá que contar coa participación dun mínimo dun 

40% de estudantes de 4º. O primeiro pago farase antes do 15 de febreiro. 

Para reservar a praza nesta viaxe haberá que entregar os xustificantes de pago, 

recomendamos gardar unha copia dos xustificantes de pago. 

Os pagos realizaranse desta forma: 

1º pago: 150€, antes do 15 de febreiro 

2º pago: 150€, antes do 31 de marzo 

3º pago: 140€, antes do 30 de abril 

4º pago: 50€, antes do 31 de maio 

É moi importante indicar en concepto os datos que axuntamos, xa que na conta do instituto 

realízanse moitos ingresos diferenciados (incluídas outras viaxes escolares). 

Concepto nome do RAPAZ e EXCURSIÓN DE 4ºESO 

Cantidade a ingresar do primeiro pago: 150€ 

Número de conta IBAN ES05 2080 0048 2130 4000 5264 

 

Atentamente saúdalles 

A vicedirectora 

 

 

 

 

 


