
SORTIDA A LA NEU 

 
Benvolgudes famílies,  

S’ha lliurat la informació per tal de realitzar el segon pagament de la sortida a la neu.  S’ha 
d’omplir la fitxa per tal d’organitzar el material de l’activitat correctament.  

Es recorda la possibilitat de rebre el talonari d’autofinançament, és de franc i no és obligatori, 
s’entregarà una vegada l’alumnat porti l’autorització. 

Informacions importants: 
- Dimarts 8 de gener a les 6,15h a la porta de l’institut. 

- S’ha de portar roba adient: PREPARATS PER ESQUIAR!  
- Motxilla de mà: ESMORZAR, DINAR, DOCUMENTACIÓ (DNI o passaport, targeta 

sanitària i autorització de menors  per a viatjar a l’estranger), i ESTRIS PER PODER 
ESQUIAR (guants, gorro, buf, ulleres, crema solar,..) 

- Maleta: es deixarà a l’autocar fins el vespre. Cal portar roba d’abric per a 4 dies, SAC 
DE DORMIR , TOVALLOLA,  XANCLES , ESTRIS PERSONALS, BANYADOR (Banys termals) i 
LLANTERNA (jocs de nit). 

- Entregar la fitxa d’al·lèrgies, medicació i informació de la targeta sanitària.  

RECORDEM 
- No cal portar gran quantitat de diners. Els diners seran per qualsevol despesa extra 

voluntària o compres personals (p.ex. un refresc al bar de l’alberg, o compra a 
Puigcerdà, etc...). Totes les despeses estan cobertes (àpats i activitats).  

- No es pot portar telèfon mòbil. Els professors trucaran diàriament a l’institut, i totes 
les informacions s’aniran penjant a la web de l’Institut. 

- Arribada (aproximada):  divendres 11 de gener a les 19h a la porta de l’Institut. 



Per estar informats: 
Pàgina web de l’institut: https://agora.xtec.cat/iesfrancescmacia/general/ 
Predicció per a les pistes d'esquí: http://www.meteo.cat/prediccio/esqui 

Esquí de fons: https://aransaesqui.cat/qui-som/ 

 

 

 

Esquí alpí: https://www.lamolina.cat/hivern/ 

 

 

 

 

 

Els banys romans a Dorres: http://www.bains-de-dorres.com/bains.php 

 

 

 

 

 

L’alberg Mare de Déu de les Neus: https://reaj.com/albergues/mare-de-deu-de-les-
neus/ 

 

 

 

 

El departament d’Educació física 

Bones festes! 
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