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Benvolguda família: 

 

Com ja saben, el centre organitza un viatge de final d’etapa a Cantàbria per a l’alumnat de 4t 

d’ESO. Des de l’equip directiu, ens hem ofert per a gestionar la venda de participacions de loteria 

de Nadal, és a dir, del sorteig que tindrà lloc a Madrid el proper 22 de desembre. L’objectiu és que 

l’alumnat guanyi uns diners que ajudin les famílies al pagament de la sortida. 

 

El número de la sort és el 55.800. Les participacions seran lliurades en talonaris de 25 butlletes. 

Cada butlleta tindrà un preu de 3€. La persona que compri una butlleta jugarà 2€ en el número triat i 

farà un donatiu d’1€, que serà per a l’alumne que hagi venut la butlleta. Les butlletes podran ser 

venudes  fins l’11 de desembre.  

 

Si li sembla bé que el seu fill o la seva filla vengui aquestes participacions, signi aquesta 

autorització. L’autorització signada haurà de ser lliurada a Antonio Tinajas, director del centre. 

 

Si signen aquesta autorització han de saber que es fan responsables de les participacions que li 

lliurem al seu fill o a la seva filla, és a dir, quan arribi el moment (abans del sorteig), hauran 

d’abonar 3€ per cada participació rebuda que no retornin, tant si les han venut com si no (per 

exemple, perquè les hagin perdut). 

 

El 12 de desembre hauran de portar 3€ per cadascuna de les butlletes venudes i les butlletes que no 

hagin venut. Els diners guanyats només podran ser utilitzats per a reduir el cost de la sortida a 

Cantàbria. Els seran descomptats a cada alumne de l’import del darrer pagament.  

 

Cordialment, 

 

 

 

 

Antonio Tinajas 

 

Cubelles, 5 de novembre de 2014 
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AUTORITZACIÓ 
 

 

Nom del pare o de la mare: _______________________________________________________   

amb DNI número ____________________ autoritzo que el meu/meva fill/a ________________ 

__________________________________________  de 4t ___  rebi    participacions del número de 

loteria  55.800  depositat a l’Institut Cubelles. Igualment em comprometo a retornar a l’institut, 

com més tard el 12 de desembre,  les butlletes no venudes i 3€ (tres euros) per cada butlleta no 

retornada. 

 

 

 

 

Signatura 

 

Cubelles, ___de novembre de 2014. 

 

 


