SETMANA BLANCA 2019
INSTRUCCIONS PER ALS ALUMNES
Consulteu possibles canvis i informació actualitzada a la pàgina web
http://agora.xtec.cat/iespereborrellpuigcerda/

ESQUÍ I SNOWBOARD

La Molina


Horaris
●
●
●
●

Lloc i hora de sortida: Aparcament del convent a les 8.35h.
Sortida de pistes: 16.45 h (a les 16.15 h cal estar a l’autocar i començar a carregar el material).
o La impuntualitat comportarà una obertura d’expedient per falta greu.
Lloc i hora d’arribada: Aparcament del convent a les 17.30 h.
Transport escolar:
o Matí: Arribada a l’aparcament del convent a l’horari habitual.
o Tarda: Sortida de l’aparcament del convent a les 17.30 h.

Com funciona?
●
●
●

●
●
●

Cada alumne té assignat un autocar. Consulteu les llistes al suro que hi ha al hall de l’INS.
Cal que aneu sempre a l’autocar que se us ha assignat.
A l’autocar us informaran de qui són els professors de referència per al lloguer de material, per als
cursets, per a les gàbies del material i per a altres incidències. Aquests professors poden ser diferents
cada dia. En tot cas, sempre podreu trobar professors de guàrdia al pícnic que hi ha al costat del local
de lloguer de material.
El dilluns els professors del vostre autocar us donaran els forfets. SI PERDEU EL FORFET NO SE US EN
POT DONAR UN ALTRE. N’HAUREU DE COMPRAR UN ALTRE VOSALTRES PEL VOSTRE COMPTE.
El forfet i l’assegurança són per utilitzar a l’estació de La Molina. No podeu passar a Masella Alp 2500.
Si…
o Llogueu material
▪ El dilluns un professor del vostre autocar us acompanyarà al punt de lloguer.
▪ Cada dia a les 16 h haureu d’anar a les gàbies a deixar el material.
▪ De dimarts a divendres, quan arribeu, un professor del vostre autocar us
acompanyarà a les gàbies a recollir el vostre material.
▪ El divendres us heu de presentar a les 15.30 h al lloc de recollida del primer dia, 
al
lloguer que hi ha al costat del pícnic, per tornar el material. Allà hi haurà professors
de l’INS; si necessiteu ajuda, adreceu-vos a ells.
o Feu classes:
▪ Un professor del vostre autocar us acompanyarà al punt de trobada amb els monitors
(esplanada que hi ha a sobre del local de lloguer de material). Heu d’esperar el
monitor a l’hora indicada:
➢ DEBUTANTS tant d’snowboard com d’esquí tots els dies a les 10 h (curs de 10
a 12 h)
➢ NO DEBUTANTS (PERFECCIONAMENT) d’snowboard i d’esquí tots els dies a
les 12 h(curs de 12 a 14 h).

Què he de portar?
●
●
●
●

Roba d’esquí, guants, ulleres de sol i protecció solar.
Menjar saludable (esmorzar i dinar) i aigua. Si voleu, podeu deixar la motxilla a l’autocar i al migdia
podreu agafar el que necessiteu. No deixeu objectes de valor.
Els qui llogueu material, recordeu portar vambes el divendres.
Autorització en cas de no anar o no tornar amb l’autocar (es pot descarregar a la web de l’INS).

En cas d’incidència…
●
●
●

Esquieu sempre en grup.
Si sorgeix alguna incidència aviseu el professorat de guàrdia que serà a la sala de pícnic.
Si porteu mòbil memoritzeu aquests números: 619053473 (mòbil professors) i 972892031 
(estació
d’esquí La Molina).

I si fa mal temps?
●
●

Si l’estació tanca per mal temps, aneu a l’autocar.
En arribar a Puigcerdà:
o Si sou de Puigcerdà, podreu anar cap a casa.
o Si sou de transport:
▪ El transport us tornarà a casa.
▪ Si hi ha cap incidència i torneu abans d’hora, anireu a l’Institut amb els professors fins
a l’hora de sortida habitual del transport.

Forfet famílies
●

La Molina ofereix als familiars dels alumnes que vulguin esquiar durant la Setmana Blanca, un forfet
de 15’50€ (assegurança opcional 3€), que podran adquirir directament a les oficines de venda indicant
de qui són familiars.

