
els  de  3r d’ESO . . . 

MARXEM  a  ESQUIAR!!!

el  dilluns 19  i dimarts 20  de  febrer

a  la  Cerdanya



esquiada 2018

• Esquiarem  a  les  pistes  de 
La Masella  tota  la jornada 
de dilluns i de dimarts.

• Anirem  a  patinar  sobre  
gel  a  La Molina.

• Ens  allotjarem  a  l’alberg 
La Bruna  a  Bellver de 
Cerdanya.



esquiada 2018

Amb els objectius de:

• Aprendre  i millorar  la pràctica de l’esquí alpí  i del 
patinatge sobre gel;

• Ampliar amb aquests nous coneixements, les possibilitats 
d’ocupació del temps de lleure dels nostres alumnes, tant per 
ara i com pel seu futur;

• Conèixer i integrar les característiques bàsiques de seguretat 
en la realització d’aquesta activitat;

• Fer  pràctica esportiva i saludable  en un entorn natural;

• Fomentar les relacions socials i la cohesió de grup;

• Treballar i reforçar  els  hàbits de comportament i de respecte, 
fora dels  entorns habituals.
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Documents  que 
cal  portar

• DNI

• Targeta 
Sanitària

Material que cal dur per esquiar

• anorac o qualsevol jaqueta impermeable

• guants impermeables

• ulleres de sol

• 1-2 folres polars o qualsevol tipus de 
jersei d’abric

• 1-2 samarretes de màniga llarga 
(tèrmiques, de cotó,...)

• pantalons impermeables

• mitjons llargs

• crema protectora solar
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PLANNING
• Sortida – dilluns 19 de febrer a les 6h del matí, davant de 

l’institut;

• Esquiar  tota  la  jornada a les pistes de La Masella;

• En tancar pistes, anirem a patinar sobre gel a La Molina;

• Al vespre, cap a l’alberg: instal·lar-nos, dutxa, sopar i “disco-
ball” al mateix alberg;

• Matí després d’esmorzar, recollir habitació i carregar les 
bosses a l’autocar.

• Cap a La Masella. Segona jornada d’esquí.

• Cap a les 16:30h retorn del material i tornada a Barcelona.

• Arribada – dimarts 20 a l’institut sobre les 19/19:30 h.
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ALBERG  LA  BRUNA

Pla de la Codina,

Carretera Nacional 260, km 198

25720 Bellver de Cerdanya

Lleida

Telèfon URGÈNCIES

973510876/973510751
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IMPORTANT
• Cal venir VESTITS AMB TOTA L’EQUIPACIÓ D’ESQUÍ .

• Dur una motxilleta amb les ulleres, els guants, l’esmorzar i 
el dinar del dilluns.

• Cal dur tovallola (NO llençols) i estris de neteja personal.

• Tenir cura de les habitacions i de les instal·lacions.

• Repassar bé les habitacions per tal de no deixar-se res.

• Cal ser respectuós amb l’entorn.

• Cal mantenir les normes de seguretat tant a pistes com fora.

• S'ha d'esquiar amb el grup, MAI  SOL.

• Dimecres 21 de febrer – entreu a les 9:30 h.



esquiada 2018

DESITJANT   QUE  EN 
GAUDIU    AL   MÀXIM  

I   QUE   VAGI   TOT 
D’ALLÒ   MILLOR!!!


