
 

 

 

ESQUIADA A PORT DEL COMTE 2018 
 
Alumnes de 1r d’ESO, dies 5 i 6 de febrer 
Hora de sortida:  6.30 davant de l’Institut 
Hora prevista d’arribada: 18.30  amb parada a  l’Institut i a Caldes d’Estrac. 
 
Com a novetat d’aquest any, des del departament d’Educació Física volem proposar ampliar la 
sortida d’esquí de 1 a 2 dies per tal d’aprofitar al màxim el  viatge i l’aprenentatge que fan els 
alumnes d’aquest esport. De totes maneres, farem un primer sondeig i, si la participació és de més 
del 70 %, ho tirarem endavant. Si no, continuarem amb la sortida d’un dia.  
 
La bona notícia, pel que fa al preu, és que en aquest tipus de sortides de 2 dies l’alumnat pot 
autofinançar part de la sortida amb uns talonaris que dona l’empresa. 
 
Preu final de l’ esquiada és de 165€ per als alumnes que facin esquí i 181€ per als que facin snow.  
Els alumnes que portin material propi complet (botes, esquí, taula Snow, pals i casc) se’ls aplicarà 
un descompte de 14€. 
Caldrà fer un primer ingrés  quan es confirmi que l’esquiada serà de dos dies. 
 
El preu inclou: 
•5 hores diàries de classe d’esquí amb una ràtio de 1:10-12 (monitor: alumnes)  
• Monitors de lleure les 24 hores 
• Allotjament en règim de pensió completa a peu de pistes  
• Lloguer material d’esquí (amb casc)  
• Forfet  
• Activitats Après-ski com nit musical, trineus, karaoke, gimcanes...  
• Assegurança d’accidents i responsabilitat civil  
• Talonaris d’autofinançament (Els talonaris d’autofinançament són unes butlletes que es donen 
gratuïtament als alumnes per tal que es puguin finançar part de l’estada. Cada talonari té 50 
butlletes que els alumnes venen a 2€, de manera que en poden treure fins a 100€. El 100% dels 
diners recaptats són per als alumnes) 
 
 

Els alumnes han de portar roba impermeable (pantalons i anorac), ulleres fosques, guants, mitjons 
gruixuts, protecció solar. Eviteu portar roba que es mulli, com ara, texans. 
 
Cal portar esmorzar del primer dia. 
 
Procureu esmorzar alguna cosa abans de marxar de casa. L’alumnat que es maregi que es prengui 
biodramina o similar i es posi en els seients de davant de l’autocar. 
 
Es podrà portar el mòbil però el seu ús serà restringit. 
 
 
 
 
 



  

 

NOM DE L’ALUMNE:__________________________________________________ 

 

CLASSE:_________  

 

Porta material propi?       Sí    No 

Si es porta material propi no cal posar número de peu, alçada i pes.   

 

 

Número de peu:                          Alçada :                              Pes:      

 

Esquí:                                             

 

 

Snow:                                   Goofy                      Regular              

 

 

Nivell:    Debutant                        Iniciat                             Expert 

 

 

En cas de mal temps se suspendrà l’activitat fins a una nova data. 

 

 

Signat 

 

 

 

 

 

 

Cal presentar el full al professor d’educació física, a tot estirar fins al 

divendres 27 d’octubre. 


