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El Departament d’Educació Física, dins la planificació general de sortides dels diferents nivells i dins també del 
currículum específic de segon curs d’ESO, ha previst realitzar una sortida a una estació de muntanya per a la pràctica de 
l’esquí alpí. 

L’activitat està prevista per els dies 21, 22 i 23 de març (dimecres, dijous i divendres). La sortida de Riudoms està 
prevista per al dimecres 21 a les 16h de la tarda.  
L’estació de muntanya seleccionada és la de Port-Ainé, al Pallars, prop de les poblacions de Rialp, Llavorsí i Sort. 
És tracta d’una estació mitjana amb una bona qualitat de serveis, i que permet un control molt proper dels 
alumnes mentre practiquen l’esport. 
Per realitzar l’estada hem triat l’alberg “L’Orri”, a  Montardit de Baix i en el preu de la sortida s’inclou el següent: 

 Transport en autobús des del centre al lloc i tornada i desplaçaments durant els dies d’estada. 

 Pensió completa de 2 dies. S’inclou el sopar del dia d’arribada i no s’inclou el del dia de tornada. 

 Lloguer d’esquís, botes, bastons i casc de protecció. 

 Tiquet d’entrada a l’estació (forfait) per als dos dies. 

 Dues hores de classe diàries amb monitors oficials de l’estació adequades al nivell de cada alumne. 

Donat que es tracta d’una activitat integrada en el currículum de segon curs, tots els alumnes rebran unes classes 
teòriques sobre els esports de neu, treballaran uns materials escrits i unes presentacions dels materials i dels conceptes 
que envolten aquest tipus d’esport. 

El complement d’aquesta part teòrica és la pràctica, que és la que volem treballar amb aquesta sortida. Un altre 
objectiu que es vol treballar amb la sortida és el de fomentar la convivència entre els alumnes i la seva independència 
alhora de gestionar la higiene personal, l’alimentació, etc. 

Com que es tracta d’una sortida a un lloc relativament llunyà i que s’ha de mantenir una convivència continuada 
durant tres dies, considerem que el tema del comportament és molt important. En aquest tipus de sortides el centre 
controla el comportament que ha mantingut l’alumne des de començament de curs i tant l’equip docent de segon 
d’ESO com l’equip de professors que acompanyaran els alumnes en la sortida poden actuar (no acceptant 
l’assistència a la sortida de qualsevol alumne que pugui esdevenir problemàtic) per evitar possibles conflictes de 
comportament fora del centre. 

Encara que estem una mica lluny en el temps i que no tenim encara l’import definitiu, de cara a planificar alguns 
aspectes de la sortida, especialment el del transport i la reserva de les places per a les dates indicades, convé 
realitzar una reserva en ferm i delimitar el nombre d’alumnes de la sortida. 
Per aquest motiu els demanem ara un pagament inicial que ens permetrà realitzar la reserva en ferm. Aquest 
primer pagament serà de 75 €. El preu final de la sortida depèn molt del nombre final de participants i estarà al 
voltant dels 175-180 €. Una part important d’aquest import es pot recuperar mitjançant la venda d’unes 
butlletes gratuïtes que ens proporcionarà l’agència de viatges.  

Aquest pagament inicial s’haurà d’ingressar directament al compte bancari de l’agència de viatges, on indicarem com a 

ordenant el nom complet de l’alumne i com a concepte “RIUDOMS NEU18 ESO”.  

Una vegada realitzat l’ingrés s’ha de presentar una de les còpies del resguard al professor d’Educació Física 
acompanyada de la fitxa de sota. Els pagaments de l’Esquiada seran a fons perdut. 

 

Compte:  IBAN ES29- 2100-8612-97-0200096294                                                 
Data límit: 15 de Desembre “IMPORTANT”  Ordenant: “Nom de l’alumne” i Concepte: “RIUDOMS NEU18 ESO”) 

 

Nom de l’alumne / a:  

Grup (posar una creu):        2n A                2n B                2n C                   2n D    Primer pagament 

Sol·licito que el meu fill / filla participi en la sortida a la Neu i accepto les normes de la sortida, en especial les que es 
relacionen amb el comportament, així mateix autoritzo el meu fill/a a participar en la venda de butlletes per tal de 
recaptar fons per al viatge. 
 
Signatura del pare/mare o tutor: 
 
 
 
 

Nota: Aquesta fitxa s’ha de retallar i presentar complimentada al professor d’Educació Física, acompanyada d’una 
còpia del resguard de l’ingrés. 
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