
 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 

 

INS PERE BORRELL 
C. Escoles Pies, 46       17520 PUIGCERDÂ 
Tel. 972884642   Fax 972141049 
http://agora.xtec.cat/iespereborrellpuigcerda/intranet/ 

 
SETMANA BLANCA 2017 (6 al 10 de febrer de 2017) 

2n pagament 

INS PERE BORRELL – PUIGCERDÀ 

ESQUÍ ALPÍ I SNOWBOARD 

Aquestes activitats es realitzaran a l’estació de La Molina. 

El transport es farà en autobús des de l’aparcament del convent. La sortida serà a les 8.40h i 
l’arribada a les 17.15h. 

Els alumnes de 1r i 2n d’ESO faran obligatòriament dues hores de curset cada dia. La resta del dia 
esquiaran sols per les pistes de La Molina, com els alumnes d’altres cursos.  

Els professors estaran a la sala de pícnic (edifici de serveis, a l’aparcament d’Alp 2500) per atendre 
incidències, tant en persona com per telèfon. 

ESQUÍ DE FONS 

Aquesta activitat es farà a l’estació de La Llosa.  

El transport es farà en autobús des de l’aparcament del convent. La sortida serà a les 8.40h i 
l’arribada a les 17.15h. 

Els alumnes faran obligatòriament tres hores de curset cada dia. La resta del dia esquiaran sols per 
les pistes de La Llosa.  

Els professors estaran al bar de l’estació per atendre incidències, tant en persona com per telèfon. 

Cal un mínim de 25 alumnes per dur a terme l’activitat. Si no s’arriba a aquest mínim, els alumnes 
es podran inscriure a les altres activitats que s’organitzen. 

ACTIVITATS POLIESPORTIU 
El punt de trobada amb els professors serà el poliesportiu de Puigcerdà. Els professors controlaran 
l’assistència i supervisaran les activitats. Estaran disponibles al bar per atendre incidències. 

Els alumnes podran triar una de les modalitats següents per a la primera franja del matí (de 9h a 
11.30h): 

 FUTBOL 

Aquesta activitat es farà als camps de futbol del poliesportiu amb monitors especialitzats.  

 BÀSQUET 

Aquesta activitat es farà a les pistes de bàsquet del poliesportiu amb monitors especialitzats.  

 MULTIESPORT 

Els alumnes faran dues activitats al llarg de la setmana. Totes les activitats es faran al poliesportiu. 
Podran triar entre aikido, patinatge, cúrling, tennis, bàdminton, spinning i voleibol.  

Tots els alumnes faran activitats lliures (pàdel, piscina, gel i tennis) durant la segona franja del matí 
(d’11.30h a 13h). 

  



CAMPUS DANSA 
Es faran activitats relacionades amb el món de la dansa a les instal·lacions de l’acadèmia Dansart 
(casino ceretà, Puigcerdà) de 9h a 13h.  

Un professor del centre controlarà l’assistència i supervisarà les activitats. Estarà disponible a 
l’institut per resoldre incidències. 

TALLERS 

Es faran a l’institut de 8.40h a 13.10h. Estaran relacionats amb les temàtiques següents: zumba, 
manualitats, maquillatge, pentinats, jocs de taula i de rol, teatre, relaxació i dinàmica grupal, 
danses i ball, arts escèniques, primers auxilis, ceràmica i arts entre d’altres. Alguns estaran 
impartits per professors del centre i d’altres per personal extern especialitzat.  

Alumne:  Curs: Data naixement: 

TRIA D’ACTIVITATS: Marqueu amb una X l’opció triada 

 ESQUÍ ALPÍ   SNOWBOARD   
(transport inclòs en tots els preus) 

NO SOCIS AMPA SOCIS AMPA 

Necessito forfait , material i monitor *  82€  70€ 

Necessito forfait i monitor *  66€  54€ 

Necessito forfait i material *  43€  31€ 

Necessito forfait *  27€  15€ 

Necessito material i monitor *  67€  55€ 

Necessito monitor *  51€  39€ 

Necessito material *  28€  16€ 

No necessito forfait, ni material ni monitor *  12€  0€ 

*L’ús del servei de monitoratge és obligatori per als alumnes de 1r i 2n d’ESO i recomanable per a 
la resta d’alumnat. 
 
 ESQUÍ DE FONS   NO SOCIS AMPA SOCIS AMPA 

Inclou transport, material, forfait i curset. Preu únic.  124€  112€ 

 En cas que NO es pugui fer esquí de fons, marcar amb un 2 l’activitat que es voldria fer en 
segona opció i omplir les dades que es demanen. 
 

LLOGUER DE MATERIAL ( ESQUÍ ALPÍ,  SNOWBOARD I  ESQUÍ DE FONS) 
Pes               
Núm. de peu               
Alçada en cm.              
Estil snowboard  Goofi  Regular 
 

MONITORATGE: NIVELL D’ ESQUÍ  /  SNOWBOARD 
Has esquiat mai?  Sí  No 
Baixes pistes verdes i blaves?  Sí  No 
Baixes pistes vermelles i negres?  Sí  No 
 

  



 ACTIVITATS POLIESPORTIU NO SOCIS AMPA SOCIS AMPA 
NO SOCI POLIESPORTIU  16€  11€ 

SOCI  POLIESPORTIU (núm. soci: ___________________________)  0€  -5€* 

* Es retornaran aquests 5€ a aquells alumnes que siguin socis del poliesportiu i de l’AMPA que van fer el primer pagament 
de 9€. El centre els trucarà per fer la devolució (per xec) un cop tancat el termini del segon pagament i un cop fetes les 
comprovacions de les dades (AMPA i poliesportiu). 

Quina modalitat voldràs fer?         Futbol             Bàsquet            Multiesport* 

* En cas de voler fer MULTIESPORT, tria 4 de les següents activitats per ordre de preferència (de l’1 al 4): 

Aikido    Patinatge    Cúrling   Tennis   Bàdminton   Spinning   Voleibol 

 
 CAMPUS DANSA NO SOCIS AMPA SOCIS AMPA 

 7€  2€ 

 
 TALLERS  0€ 

* Els 10€ del primer pagament de tallers eren en concepte de fiança. Es retornaran si els alumnes participen els 5 dies a 
l’activitat i no hi ha incidències de convivència. El retorn es farà per xec un cop liquidada l’activitat a partir de finals de 
febrer. S’avisarà les famílies quan els xecs estiguin disponibles per passar-los a buscar per l’institut. 

Tria 4 temàtiques de taller per ordre de preferència (de l’1 al 4):  

 Zumba     Manualitats     Maquillatge i pentinats     Jocs de taula i de rol   

  Relaxació i primers auxilis     Balls i dances     Arts escèniques (màgia, malabars, teatre) 

 
 

 

AUTORITZACIÓ 

En / na ....................................................................... pare / mare / tutor de l’alumne 

........................................................................................... autoritzo el meu fill/a del curs ...............   

a participar a la Setmana Blanca. 

 

 

    .......................................................................................... 

      Lloc, data i signatura. 

 

 

 

 

 



Cal que s’aboni l’import corresponent a l’activitat escollida  seguint les indicacions següents: 

- El pagament es pot efectuar: 

o Amb targeta, mitjançant el codi de barres facilitat per l’INS.  

o Per internet, amb el codi d’entitat de La Caixa de Pensions. 

- Un cop fet l’ingrés cal lliurar al tutor, grapat: 

o El justificant del pagament 

o La tria d’activitat que trobareu en aquests fulls (recordeu omplir tota la 

informació) 

Tots els imports corresponen al segon pagament, ja s’ha descomptat el que es va pagar en el 
primer pagament. 

La inscripció estarà feta quan s’hagi: 

a) omplert aquest imprès  
b)  realitzat el segon pagament corresponent a l’activitat triada 
c) lliurat aquesta inscripció degudament complimentada amb l’autorització 

signada i el resguard de pagament al tutor. 

 
Important: ENCARA QUE L’IMPORT A PAGAR SIGUI 0€, S’HA DE LLIURAR AQUESTA 
INSCRIPCIÓ AMB LA TRIA D’ACTIVITAT. 
 

DATA LÍMIT: DIVENDRES 16 DE DESEMBRE DE 2016 

Més enllà d’aquesta data, NO s’admetrà cap inscripció ni cap canvi. 

Si hi ha més demanda que places en alguna activitat, les places s’assignaran per 
ordre de pagament. 
 

Nom de l’entitat: INS PERE BORRELL 

Concepte: SETMANA BLANCA 2017 

Codi d’Entitat assignat: 0535626 

Cal indicar REMITENT (NOM I COGNOMS DE L’ALUMNE) 

 

 


