
SORTIDA A LA NEU 

CURS 
 2019-2020 

Reunió de pares i  
mares de 3r d’ESO. 

Dijous 27 febrer 



DATES DATES 

11, 12 i 13 de març 
de 2020 



TUTORS I ACOMPANYANTS 

 

Lluís Menéndez 
Pilar Robert  
Eloi Bagué 
Jordi Prujà 

 
 
 
 



ALLOTJAMENT 

 
 
 
 

                      
 
 
 
 

https://www.cosmoshotelandorra.com/ Hotel Cosmos  
 

 Av. de les Escoles, 10, AD700 Escaldes-Engordany 
Principat d'Andorra 

 
Telèfon: +376 870 750 

 

https://www.cosmoshotelandorra.com/




ESTACIÓ D’ESQUÍ ARINSAL - PAL 

 
 



CALDEA 



Programa dels 3 dies 
3  forfaits d'esquí 
3 dies curset d'esquí  ( 2h. x dia ) 
2 nits d'hotel a mitja pensió 
3 dinars a peu de pistes 
3 dies lloguer d'esquís 
Assegurança d'accidents i malalties 
Diplomes d'esquí a tots els participants 
 



MATERIAL QUE CAL PORTAR 
• Mitjons alts de gruix mitjà, gorro, bufanda o “buff”, 

guants, passamuntanyes, .... Cal que vagin una mica 
abrigats, que pot fer fred! 

• Espardenyes esportives o descansos. 
• Pantalons de xandall. 
• Jersei de forro polar o llana i pantalons que siguin 

flexibles. Si no disposen de pantalons d’esquí, poden 
portar uns pantalons de xandall i al damunt s’hi poden 
posar uns pantalons de plàstic, tipus “cangur”. 

• Anorac. 
• Ulleres de sol o ventisca (és molt important protegir-se 

els ulls) 
 
 
 



• Crema protectora pel sol i crema hidratant per després 
d’esquiar. 

• Crema protectora pels llavis. 
• Banyador o biquini i tovallola per anar a Caldea. No cal 

portar “xancletes” ni “gorro”. 
• Roba de recanvi. 
• Necesser. 
• Bossa de plàstic per la roba bruta. 
 



DOCUMENTACIÓ 
 
■ DNI o passaport (VIGENT!) 
 
■ Autorització Mossos d’Esquadra (lliurada 
prèviament al tutor) i la corresponent 
documentació. 
 

■ Segons la Instrucció 10/2019 cal haver fet les 
gestions oportunes als consolats corresponents. 

 
■ Autorització pares (lliurada prèviament al tutor) 
 
■ Full de la Normativa signat pels pares (amb les 
dades mèdiques i telèfons de contacte) 

 
 
 
 
 



ACTIVITATS PRO-VIATGE 

 
● Castanyada 
 
● Talonari de números que cada alumne ha rebut. 
  



NORMATIVA 

Deixo  total llibertat  al professorat  acompanyant per tal de  
prendre les mesures que creguin més adients en cas de 
necessitat, especialment, en cas de malaltia o  accident  del  
meu fill/a.  En tot cas, seré avisat  de qualsevol  incident   
que  es presenti durant el viatge. 



Deixo en les seves mans la decisió que creguin més 
oportuna  
davant d'una falta de disciplina  del meu fill/a incloent-hi el 
seu retorn; en aquest cas, les despeses correrien a càrrec  
meu. 



 

-  Autoritzo els professors responsables a revisar l’equipatge 

del meu fill/a per comprovar l’existència de begudes 

alcohòliques destinades al consum propi de l’alumne/a o 

altres productes que puguin ser perjudicials per a la seva 

salut. En cas que la troballa resulti positiva accepto fer-me 

càrrec de les despeses del taxi de tornada del meu fill/a i que 

se’l privi de properes sortides o del viatge de 4 d'ESO. 



HORARIS 

Hora de sortida del Centre: Aproximadament 
a les 4:30h del matí (4:30h a.m.) del dia 11 de 
març. 
  

Hora tornada al centre: Aproximadament a les 
10 del vespre (22:00h) del 13 de març.  
 
 



QUÈ HAN DE PORTAR EL PRIMER DIA? 

• Han d’anar vestits amb la roba d’esquí. (A sota hi 
poden portar una samarreta prima perquè a 
l’autocar hi fa calor.) 

 

• Heu de pensar que la bossa gran que deixaran 
a sota l’autocar (al portamaletes) no la podran 
agafar fins a la tarda quan arribaran a l’hotel; 
per tant, les coses que necessitaran el primer dia 
(ulleres, guants, crema de sol, ...) les han de 
portar a la “bosseta” o motxilla que pujaran a dalt 
l’autocar i on hi podran portar també l’esmorzar 
del primer dia.  



● No està permès de portar altaveus. 
● Si algú vol sentir música, veure 

vídeos… ho ha de fer amb auriculars. 



• En aquesta bossa NO S’HI HA DE 
DEIXAR RES DE VALOR. Una vegada 
arribem a les pistes es deixarà en una 
habitació de la cafeteria.  

• Els responsables dels objectes de valor 
seran els/les mateixos/es alumnes. 

 



•  COMPTE AMB LA TELEFONIA! 
Som a l’estranger i tant la telefonia 
com el servei d’internet és molt més 
car que aquí. 

 



 
 
 
 
 

 
 
 

FI! 
  
 

 
Moltes gràcies per la vostra 
assistència. 
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