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PORT AVENTURA EL 29 DE JUNY’18
Benvolgudes famílies,
Com és costum des de la seva creació (1995), l'Institut
organitza una excursió optativa a "PortAventura" el divendres 29
de juny, un cop ja s’ha acabat tot. Serà el 24è any que hi tornem.
És una bona manera de celebrar el final de curs per als alumnes
que mereixen un premi, perquè no han tingut problemes de
disciplina ni de males notes (és a dir, aproven i passen curs pel
juny).
Sortida: a les vuit del matí (puntualitat!), a la cantonada de la
Carretera d’Esplugues, per entrar al parc quan l'obren, a les deu.
Tornada: marxem d’allí quan tanquen (mitja nit, 00.00), per arribar
unes dues hores després a la cantonada de l’Institut a Cornellà
(arribarem cap a les 02.00 de la nit, o una mica abans).

És aquest divendres, perquè tanquen a mitja nit.
Preu: tot plegat (entrada a
PortAventura Park, simple,
viatge en autocar, cupó per
dinar –un plat principal,
postres i beguda-), val

50 €,

gairebé el mateix que val
una entrada a taquilla (enguany ha
pujat una mica).

Amb aquest preu i
serveis que hem

no

aconseguit
fan
cap altra rebaixa per
carnets, cupons ni
res de semblant.
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En el cas que vulguin entrar al nou parc independent
Parc Ferrari Land, poden comprar allí l’entrada
especial, però té unes condicions especials així com un
horari reduït. No podem garantir que els professors els
acompanyin en aquest parc.
L’altra opció és P.A. Caribe Aquatic Park, amb
piscines i jocs d’aigua. També té una entrada a
part, amb preus segons ofertes del moment, i
horari reduït. Tampoc no podem garantir que els
professors els hi acompanyin.
Evidentment, la participació en l’excursió és voluntària, i més
aquests dies que ja no hi ha classes. Sabem que el preu són molts
diners, tot i l'oferta, i esperem que ningú no es molesti per aquest
viatge; però així els nostres alumnes poden visitar el Parc amb els
seus amics i en unes condicions molt avantatjoses, celebrant el final
d'un curs que esperem que els hagi estat positiu. Vostès també han
de decidir si ells es mereixen un premi com aquest, i si el sabran
valorar.

Tal com diu la normativa de l’Institut, i s'ha anat repetint
durant tot el curs, no hi poden participar els alumnes
conflictius (amb més de cinc faltes greus), els que ara
suspenen més de dues matèries, els que no han volgut
assistir als seus crèdits de síntesi, i els absentistes.
‘

En el cas que els seu fills participin en l'excursió, llegeixin
atentament les indicacions que han de seguir (de sentit comú):
• Cal portar roba i calçat còmodes, vigilant el clima calorós i
les catorze hores d'estar al parc; pensin que les atraccions més
divertides són d'aigua, i és inevitable mullar-s'hi bastant.
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• Cal dur roba i calçat de recanvi,
encara que sigui només per a la nit,
ja que estaran mullats i tindran
fred.
• Aconsellem deixar les bosses i motxilles als guarda-roba de
dins del parc (o a l’entrada, pagant uns 5 €, o en taquilles
automàtiques, més barates). Millor que no pas dur els paquets
a sobre tot el dia (molt incòmode!). I no els perdran. No han de
deixar res al guarda-roba exterior, al costat de les taquilles de
grups, perquè no podran sortir durant el dia.
• Esmorzar: el millor és dur-lo de casa i menjar-se'l en arribar,
abans d’entrar, mentre els professors tramitem les entrades.
• A l'hora de dinar, poden anar a algun dels diversos restaurants
que tenen menús que es poden pagar amb el cupó (amanida o
patates; hamburguesa, pizza o pollastre; beguda i gelat).
Tinguin present, a més, que hi ha parades de fruita, de gelats i
de begudes. Les normes del parc prohibeixen rotundament
entrar-hi beguda o menjar. El sopar corre pel seu compte. Hi
ha menjar per al·lèrgics i celíacs.
• No cal dur gaires diners. Quants més en portin, més perill hi
ha de perdre’ls o de malgastar-los.
Si us plau, ajudin-nos a recordar als seus fills que els exigirem un
comportament sempre exemplar, perquè respectin les més
elementals normes d'educació. Que ningú no tingui una conducta
incívica, ni es deixi endur per l'eufòria d'un parc com aquest. Si cap
alumne provoca un conflicte, serà severament sancionat, a part del
que decideixi l'empresa. PortAventura World té molts sistemes de
vigilància, que no es veuen però sí que es noten.
Els professors acompanyants vetllaran perquè sigui un dia

3

d'esbarjo profitós, divertit i agradable. Els alumnes podran moure's
amb llibertat pel parc, atès que per la forma i extensió de les
instal·lacions no podem pas forçar-los a estar junts ni vigilar-los
constantment. Repetim que el Parc té moltes i bones mesures de
seguretat; això també significa que ningú no ha de voler fer
l'espavilat: la vigilància del Parc enregistra en vídeo els lladres, els
descobreix i els castiga.
Autocar:
 Està totalment prohibit dir res al xofer.
 No s’hi pot cridar. Ni passejar; tots amb el cinturó cordat.
 Les bosses o motxilles han d’anar a la bodega de l’autocar.
 També hi està prohibit menjar o beure.
 Si volen sentir música que sigui amb els seus auriculars.
 Qui tingui tendència al mareig cal que porti bosses de
plàstic o la medicació adequada. Cada viatge dura poc
menys de dues hores.
TORNADA:
 Exigim puntualitat (és imprescindible).
 Han de pujar a l’autocar nets i secs (res de dur roba xopa!)
 A la tornada és obligatori no molestar aquells que,
justament, volen dormir.
 L'autocar només pararà a la cantonada de l'Institut. No fa
descansos pel camí.
 Els autocars de la nit poden ser diferents als del matí, per
això que no s'hi deixin res.
 Són de l’empresa Sagalès.
No hi ha cap assegurança especial de viatge.
Les places són limitades segons la capacitat dels
autocars i l'oferta de l'agència de viatges;
l'admissió seguirà el rigorós ordre de recepció
dels dos fulls (el d'ingrés i el d’inscripció). Si no
arribem a un mínim de participants anul·larem
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l'excursió i tornarem els diners, i si algú no hi cap també els hi
tornarem. L'últim dia per lliurar els papers és el dijous 14 de juny.
Només els recull personalment aquest professor que firma, i que ho
coordina (no cap altre). Si no em troben, poden deixar-los a la meva
taquilla, o donar-los als conserges.
L'excursió es farà encara que el clima no acompanyi.
Hi anem aquest dia perquè hi ha menys aglomeracions que
durant el curs, i perquè tanquen tard. A la vitrina del costat del meu
despatx, a l’Institut, hi pengem més informació; tots els participants
l’han de llegir.

Per apuntar-se a l'excursió, primer cal ingressar els 50 €uros a
qualsevol oficina del BBVA, al compte corrent ES23 0182
0815 8802 0161 3148 (indicant clarament en l'imprès el nom i
el curs de l'alumne). Després, és imprescindible que donin al
cap d’estudis una còpia del full d'ingrés del BBVA amb el
nostre full d'inscripció. Immediatament. Sense els dos fulls
no seran comptats.
Molt important: un cop pagat el viatge, l'agència i el parc
no tornen pas els diners (per cap motiu).
A la web del parc [ http://www.portaventura.cat ] hi trobaran més
informacions comercials, i l’horari dels espectacles.
Estem a la seva disposició per a qualsevol aclariment,
Cesc Terrassa, cap d’estudis.
cterrass@xtec.cat
Maig 2018
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Paco Navarro, biòleg, showman
i exalumne de l’Institut
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Llegiu atentament tota la informació de la pàgina web de l’Institut. Si hi esteu d’acord, retalleu i
lliureu aquesta pàgina a en Cesc T., degudament omplerta, amb el resguard de l’ingrés. Urgent!

INSTITUT `FRANCESC MACIÀ´ Cornellà de Llobregat
El pare /
la mare /
el tutor legal
/

de l'alumn__
[NOM I COGNOMS DE L’ALUMN_]

del curs __________

[GRUP]

, l’autoritza perquè participi en

l’excursió organitzada a Port Aventura del divendres 29
de juny de 2018, amb tornada a les 24.00 (hora que sortim
d’allí; arribarem cap a les 02.00 de la nit).
Es compromet perquè hi participi, coneix totes les
condicions del viatge (penjades a la web de l’Institut),
creu que pot assistir-hi sense problemes, assumeix la
responsabilitat de tots els seus actes, i autoritza els
professors acompanyants a prendre qualsevol mesura
que pugui ser necessària (inclosa l’expulsió i,
excepcionalment, el retorn pels seus mitjans).
I sap que aquesta inscripció només serà vàlida
acompanyada del full d’ingrés al BBVA, i un cop els
professors hi hagin donat la seva aprovació.
Firma:
El familiar que firma (pare / mare / tutor legal):
Nom i cognoms: _________________________________
DNI o (TdR) : ____________________
Correu electrònic: ________________________________
Telèfon(s): _______________________________
Alumne:
Telèfon: _______________________________
Correu electrònic: ________________________________
[Si cal que els professors acompanyants sapiguem alguna qüestió important –
al·lèrgies, malalties, incidències...-, anotin-la al dors o annexa, si us plau]
50€

>

BBVA ES23 0182 0815 8802 0161 3148
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