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INSCRIPCIÓ SETMANA BLANCA 2018 
  

L’INS Pere Borrell organitza, com cada any, una setmana d’activitats per tal de fomentar una bona convivència.                 

Aquestes activitats es realitzaran del 13 al 16 de febrer de 2018 i estaran centrades en la pràctica esportiva i la                     

realització de tallers de temàtica variada. 

La participació en aquestes activitats és obligatòria per a tot l’alumnat del Centre. Per això es controlarà                 

diàriament l’assistència dels alumnes a cadascuna de les activitats. Les activitats són prou variades per poder                

donar atenció a interessos i pressupostos variats. 

A causa del gran volum d’alumnes a gestionar i d’activitats a organitzar, ens veiem obligats a fer i a tancar-ne                    

definitivament les inscripcions com a molt tard el 15 de desembre de 2017. 

La inscripció estarà feta quan s’hagi: 

a) omplert aquest imprès amb la tria d’activitat i l’autorització 

b) realitzat el primer pagament corresponent a l’activitat triada (per a algunes, el pagament és únic) utilitzant els 

codis i les instruccions que trobareu al final d’aquest document 

c) lliurat l’imprès i el resguard de pagament al/a la tutor/a. 

Nom i cognoms de l’alumne: 
 

Curs i grup: 

TRIA I DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS 

1. ACTIVITATS DE NEU (Marqueu amb una X l’opció triada i ompliu les dades) 

❑ Esquí alpí (Masella)  ❑ Socis AMPA 18€ ❑ NO socis AMPA 33€ 

❑ Snowboard (Masella) ❑ Socis AMPA 18€ ❑ NO socis AMPA 33€ 

❑ Esquí de fons (Guils o La Llosa) 
En cas de no poder-se dur a terme l’activitat, quina 
altra voldríeu fer? ___________________________ 

❑ Socis AMPA 20€ ❑ NO socis AMPA 35€ 

Esquí alpí i snowboard (Masella) 

Activitats d’esquí alpí i snowboard a l’estació de Masella. Els alumnes i professors acompanyants sortiran de                

l’aparcament del convent i aniran en autobús a les pistes, on recolliran el material llogat si no en porten de propi.                     

Els alumnes faran 2h de curset (obligatori per als alumnes de 1r i 2n ESO, i opcional per als altres). La resta del                       

temps podran esquiar lliurement per les pistes. Els professors es quedaran al punt de trobada per si es produeix                   

algun incident. Horari: de 8:35h a 17:15h. 

L’import del segon pagament, que caldrà fer abans del 19 de gener (us donarem una segona circular abans de les                    

vacances de Nadal), es calcularà sumant les opcions necessàries segons el cas (marqueu les que voleu i ompliu la                   

informació si escau): 

❑ Forfet 4 dies: 16€ 

❑ Lloguer material 4 dies: 13€  

Pes: ………… Alçada: …………… Núm. peu: ……… / Només Snowboard: ❍ Goofi ❍ Regular 

❑ Curset 8h: 32€ (obligatori 1r i 2n ESO) 

Has esquiat mai? ………… Baixes pistes verdes i blaves? ………… Vermelles i negres? …………... 

❑ Entrepà calent a pistes 4 dies: 18.50€   /   ❑ Dinar menú restaurant 4 dies: 34€ 
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Els pares que ho desitgin podran comprar un forfet per 15,50€ diaris + 3€ assegurança (opcional). Per fer-ho,                  

hauran de passar per les oficines de Masella. 

Esquí de fons (Guils o La Llosa) 

Activitats d’esquí de fons a l’estació de Guils o a la de La Llosa (segons la neu). Els alumnes i professors                     

acompanyants sortiran de l’aparcament del convent i aniran en autobús a les pistes, on recolliran el material. Tots                  

els alumnes faran 3h de curset (obligatori). La resta del temps podran esquiar lliurement per les pistes. Els                  

professors es quedaran al punt de trobada per si es produeix algun incident. Horari: de 8:35h a 17:15h. 

L’import del segon pagament serà d’aproximadament 85€, segons l’estació a la que es realitzi l’activitat (caldrà                

fer-lo abans del 19 de gener, lliurarem la segona circular abans de les vacances de Nadal). Per poder dur a terme                     

aquesta activitat cal un mínim de 25 alumnes inscrits. En cas contrari, no es podrà realitzar. Per si de cas això                     

passa, especifiqueu quina activitat d’entre totes les ofertades voleu triar com a segona opció. 

2. ACTIVITATS ESPORTIVES (POLIESPORTIU), TALLERS, DANSA I GOLF (Marqueu amb          

una X l’opció triada i ompliu les dades) 

❑ Poliesportiu SOCIS Poliesportiu Puigcerdà ❑ Socis AMPA 3,75€ ❑ NO socis AMPA 7,5€ 

❑ Poliesportiu NO SOCIS Poliesportiu Puigcerdà ❑ Socis AMPA 16,75€ ❑ NO socis AMPA 20,5€ 

❑ Campus dansa (Dansart) ❑ Socis AMPA 21,25€ ❑ NO socis AMPA 25€ 

❑ Campus golf (Sant Marc) 
En cas de no poder-se dur a terme l’activitat, 
quina altra voldríeu fer? 
________________________________________ 

❑ Socis AMPA 35€ ❑ NO socis AMPA 50€ 

❑ Tallers ❑ 20€  
(es retornaran si s’assisteix als tallers tots els dies) 

 

Activitats esportives al Poliesportiu de Puigcerdà 

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). En cas                      
d’haver triat poliesportiu, marqueu amb una creu l’activitat que voldríeu fer: 

❏ FUTBOL 

❏ BÀSQUET 

❏ MULTIESPORT (dues activitats al llarg de la setmana, trieu-ne tres marcant-les amb una X:              
❍ 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). 

Les assignacions es faran per ordre d’inscripció i pagament a les activitats i en funció de la disponibilitat de places.                    
Com que poliesportiu acostuma a ser una opció molt triada, si us voleu assegurar la possibilitat de fer-la, us                   
recomanem inscriure-us de seguida.  

Per a aquesta activitat només cal fer aquest primer pagament. 
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Campus dansa: Balla 16 hores durant la teva Setmana Blanca! 

Supera't cada dia ballant amb Dansart. Balla coreografies en grup i en parelles o bé sigues tu mateix el coreògraf.                    

Quatre dies plens de dansa on fusionarem els estils: Hip Hop, NewStyle, ModernJazz, BreakDance, Contemporani i                

acrobàcies. Podràs millorar la teva coordinació, ritme, expressió corporal, interpretació, flow en escena i              

memòria. Tot en exercicis, coreografies, estiraments i una mica de relaxació. Desperta la teva imaginació i                

creativitat perquè prepararem un petit show. Tècnica i nivell adaptat al grup perquè trobis el teu flow. 

No t'ho pensis, apunta't a ballar amb nosaltres, nois i noies ens farem un fart de ballar! 

El punt de trobada serà l’acadèmia Dansart (casino ceretà, Puigcerdà) a les 9h i l’activitat finalitzarà a les 13h. Un                    

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

incidències. 

Per a aquesta activitat només cal fer aquest primer pagament. 

Campus golf 

Es faran activitats d’iniciació al golf a nivell esportiu i també es treballaran conceptes de jardineria específica dels                  

camps de golf (Greenkeeper). 

El punt de trobada serà l’aparcament del convent i els desplaçaments a les instal.lacions del Golf Sant Marc                  

(Puigcerdà) es faran a peu. L’horari d’aquesta activitat serà de 8:35h a 13.15h. 

El segon pagament serà de 110€ (caldrà fer-lo abans del 19 de gener, lliurarem la segona circular abans de les                    

vacances de Nadal). En cas de no poder-se fer l’activitat per manca d’inscripcions, especifiqueu quina altra                

voldríeu fer.  

Tallers 

L’horari dels tallers serà de 8.35h a 13.10h i estaran relacionats amb les temàtiques següents, d’entre les quals                  

heu de tiar quatre marcant-les amb una X:  

❍ manualitats, ❍ jocs de taula, ❍ teatre, ❍ relaxació, ❍ primers auxilis, ❍ ceràmica i arts, ❍ zumba,  

❍ descoberta de golf i hípica (Sant Marc), ❍ cuina, ❍ maquillatge i ❍ pentinats. 

Alguns tallers estaran impartits per professors del centre i d’altres per personal extern especialitzat. La majoria es                 

realitzaran a l’institut, i en cas que algun es faci en un altre lloc, els professors sempre hi acompanyaran els                    

alumnes.  

Per a aquesta activitat només cal fer aquest primer pagament, que es fa en concepte de fiança. Si l’alumne                   

participa a les activitats assignades durant els quatre dies se li retornaran els 20€ (ja s’avisarà per e-mail a les                    

famílies unes setmanes després de la Setmana Blanca perquè passin a recollir el xec). 

 

NOTA: Durant tota la setmana, l’horari de sortida del transport escolar serà el mateix que durant el curs. Els                   

horaris de tornada del transport escolar aniran coordinats amb les activitats.  
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INSTRUCCIONS PER AL PAGAMENT 

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

-          El pagament es pot efectuar: 

o   Amb targeta, mitjançant un dels codis de barres següents: 

1. ACTIVITATS DE NEU (ESQUÍ I SNOWBOARD)  

⬇ 

2. ACTIVITATS ESPORTIVES (POLIESPORTIU),    

TALLERS, DANSA I GOLF ⬇ 

 
Codi entitat: 0595234 

 
Codi entitat: 0595246 

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   L’autorització que trobareu al final d’aquest full 

o   La tria d’activitat que heu trobat en aquesta mateixa circular  

IMPORTANT:  

RECORDEU POSAR EL NOM I COGNOMS DE L’ALUMNE QUAN FEU EL PAGAMENT!!!! 

ASSEGUREU-VOS DE TECLEJAR L’IMPORT CORRECTAMENT 

 DATA LÍMIT: 15 DE DESEMBRE DE 2017 

Més enllà d’aquesta data, NO es garantiran les inscripcions. 

 

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

........................................................................................... autoritzo el meu fill/a a participar a la Setmana          

Blanca. 

  

  

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

 Lloc, data i signatura. 


