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ESQUIADA  ESO / BATX                                  Gener 2020 -  3 dies 
                
Benvolguts pares/mares:                                                                                    Esplugues de Llobregat, 3 d’octubre de 2019 
 
L’Institut Joanot Martorell organitza, des del departament d’EDUCACIÓ FÍSICA, una sortida a la neu de 3 dies per a TOT 
l’alumnat del centre. Aquesta sortida té la finalitat de despertar l’interès per aquest esport en el medi natural i gaudir de la 
seva pràctica, a més a més de facilitar la relació entre companys/es i professorat realitzant activitats a la natura de manera 
lúdica i saludable.  
L’alumnat estarà acompanyat per professors/es de l’institut i per monitors/es titulats/des de l’empresa INTERCERDANYA, 
Viatges Tuiuiu, que s’ocuparan del bon funcionament de l’activitat i vetllaran pel compliment de les normes establertes per 
aquest tipus d’activitat. 
 
A fi de que vostès sàpiguen les condicions i característiques de la sortida, els adjuntem la següent informació: 
 
ACTIVITAT...............  Esquí o Snow. 3 dies: de dimecres 29 de gener a divendres 31 de gener de 2020. 
LLOC .......................  Estació d’esquí Masella. 
PREU ......................  265 euros (Esquí o Snow). Aquest preu és per un grup mínim de 30 alumnes. 
SORTIDA ................  Dimecres 29, a les 6.00h del matí davant de l’institut. 
ARRIBADA ..............  Divendres 31, aproximadament entre 19-19.30h del vespre davant de l’institut. 
PROFESSORS 
ACOMPANYANTS ..   Maria Sanchis, Chus Criado (més el professorat necessari en funció del nombre d’alumnes/as) 
 
INCLOU ..................   - Viatge i desplaçament amb autocar. 
                                   - 2 dies de mitja pensió (allotjament, esmorzar i sopar). 

       - Allotjament: bungalows Càmping de QUEIXANS. 
                                   - 3 dies de forfaits pels remuntadors de l’estació de Masella. 
                                   - Lloguer de material (esquís o Snow, botes, bastons i casc). 
                                   - 15 hores de classes d’Esquí / Snow amb monitors/es titulats/des (5h diàries). 
                                   - 2 dinars de menú a pistes. 

                            - Assegurança obligatòria per activitats fisicoesportives en el medi natural. 
        - Esquí nocturn amb monitors/es – dijous 30 (18-20h). 

        - Loteria per autofinançar-se el viatge (200 €) 
 

* No està inclòs l’ESMORZAR i el DINAR del primer dia. 
 
EQUIP NECESSARI PER LA SORTIDA: 
- Pantalons d’esquí o qualsevol que sigui impermeable. 
- Anorac. 
- Samarreta tèrmica. 
- Mitjons i guants d’esquí. 
- Ulleres de sol. 
- Crema protectora per la cara i els llavis. 
- Roba de recanvi. Pijama. 
- Necesser complert. Tovallola. Xancles. 
- Sac de dormir o llençols i coixinera. 
 
MOLT IMPORTANT: 
L’alumnat vindrà vestit de casa amb la roba per esquiar i portaran una motxilla amb l’esmorzar i dinar 
del 1r dia. A la motxilla també portaran les ulleres de sol, els guants i la crema protectora. 
 
AVUI, ELS VOSTRES FILLS/ES, HAN TINGUT REUNIÓ A L’HORA DEL PATI PER INFORMAR-SE . 
 
PER AMPLIAR LA INFORMACIÓ I RESOLDRE QUALSEVOL DUBTE, CONVOQUEM ALS PARES/MARES 
EL PROPER DIMECRES 23 D’OCTUBRE A LES 16.30h DE LA TARDA AL GIMNÀS DE L’INSTITUT.  
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A L’ALUMNAT INTERESSAT: 
El preu de l’activitat és de 265 (Esquí o Snow), que hauran d’abonar a través del caixer automàtic 
de “LA CAIXA” en dos pagaments (els adjuntem l’imprès amb el codi de barres).  
El codi d’activitat és el 0000000005  . Recordin posar el NOM de l’alumne/a i l’ACTIVITAT. 
L’alumnat haurà de lliurar els resguards del pagament a Maria Sanchis (responsable de l’activitat) 
ABANS DE LES DATES LÍMIT. 
 
1r PAGAMENT: 
- Abonaran la quantitat de 100 euros abans del DIMARTS 19 de novembre de 2019,  per fer la 
reserva de plaça. 
- Una vegada hagi fet l’ingrés, l’alumne/a lliurarà a la professora responsable de la sortida la còpia de 
l’ingrés fet i se li donarà la loteria per poder autofinançar-se el viatge (1 talonari de 100 números x 2€ 
cadascun) 
* NO ES RETORNARÀ L’IMPORT DEL PRIMER PAGAMENT A NO SER QUE SIGUI UNA CAUSA 
JUSTIFICADA. 
 
2n PAGAMENT: 
- Abonaran la quantitat de 165 euros abans del DIMARTS 14 de gener de 2020,  per confirmar la 
plaça. 
- Una vegada hagi fet l’ingrés, l’alumne/a lliurarà a la professora responsable de la sortida la còpia de 
l’ingrés fet. 
 
- Es reservarà la plaça per ordre d’inscripció. Ha d’haver un mínim de 30 alumnes per poder 
portar a terme la sortida. Si això no fos possible, se’ls tornaria els diners. 
- Si un alumne/a rep el talonari i, al final, NO va a la sortida, haurà de retornar la totalitat dels 
números de loteria tan si els ven com si no. 
 

 
LLOC : Estació Esquí Masella 
DATA: 29 al 31 de gener de 2020 
MITJÀ DE TRANSPORT: autocar 
CODI ACTIVITAT: 0000000005 
PREU: 265 euros (Esquí o Snow) 

 

 
Per a qualsevol aclariment poden trucar al centre (tel 93.371.25.39) i preguntar per Maria Sanchis o 
Chus Criado, professors d’EF. També poden consultar els horaris, el professorat acompanyant i 
altres informacions pertinents al calendari de la web de l’institut. Així mateix, els convidem a veure-hi 
un petit resum de l’activitat una vegada s’hagi realitzada. 
 
Atentament, 
     
            (Maria Sanchis, cap de departament d’EF i responsable de la sortida) 
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