
               CURS 2018-2019 

VIATGE 4t d’ESO 

PIRINEU 
DEL 9 A L’11 D’ABRIL (3 DIES 2 NITS) PENSIÓ COMPLETA 

Preu del viatge: 200 €*   

*Gràcies al recolzament econòmic de l’AMPA -que com cada any col·labora  
en les despeses de tots els viatges d’estudis dels nostres alumnes- l’import final  

del viatge queda reduït a 200 €, en comptes de 217 €. 

 
 

El preu inclou:  
 

 Transport en autocar anada i tornada (autocar a disposició els 3 dies). 

 Activitats: Jocs de cohesió i equilibri, excursió amb raquetes de neu, tir amb arc, construcció 
d’iglús, taller ARVAS, Via Ferrada Empalomar i cursa d’orientació, visita a les fonts del 
Llobregat, discoteca a la nit i animació. 

 Monitors 

 Allotjament a l’hotel El Jou (Guardiola de Berguedà) en règim de pensió completa. 

 Assegurança RC i Accidents 

 Talonaris per al finançament de la totalitat del viatge.  

 
1r pagament fins al 16 d’octubre: 100 €       Entregar comprovant bancari al tutor/a el 

dimecres 17 d’octubre. 
2n pagament fins al 5 de febrer: 90 €*         Entregar comprovant bancari al tutor/a el 

dimecres 6 de febrer. 
 

*Gràcies als diners estalviats de la venda de llibres i pastissos del Sant Jordi passat, l’import final del 
viatge queda reduït a 190 €, en comptes de 200 €. 

 
Ingrés a la Caixa Nº de compte:    

ES65- 2100 - 1017 – 7402 – 0004 – 1575 

Beneficiari: INS Vall d’Hebron 

 

Molt important: En el comprovant bancari escriure PIRINEU + el nom i cognoms de l’alumne. 
Entregar el comprovant d’ingrés bancari al tutor. 

 
 

Un cop fet el primer pagament no es retornen els diners. 



Reunió informativa per a pares al mes de març.  
 
8: ACTIVITATS: 
 
 
Programa orientatiu subjecte a canvis d’activitats i horaris en funció de la disponibilitat i la 
climatologia. 
 
 

 
 
 

Horari Dia 1 Dia 2 Dia 3 

8:30 h  Esmorzar Esmorzar 

 
9:00 h 

 
Arribada a Alabaus (farem 
activitats alternant grups): 
 
-Excursió amb raquetes de neu 
-Construcció d’iglús 
-Taller ARVAS 

 
Trasllat fins a Vallcebre 
on farem activitats 
inclòs la Via Ferrada 
Empalomar o (segons 
meteorologia) visita 
Museu Mines de Cercs. 

 
Visita a les fonts del 

Llobregat 
 

Visita a Castellar de 
n’Hug 

14:00 h Pícnic propi Dinar calent Dinar pícnic 

 
 
 
 
 

Tarda 

 
Activitats alternant grups: 
-Excursió amb raquetes de neu 
-Construcció d’iglús 
-Taller ARVAS 

 
 
 

Jocs de cohesió  
 
 

Jocs d’equilibri 
 
 

Tir amb arc 
 

 
Entrega de 

fotografia de grup  
- 

Comiat 

 
-Arribada i allotjament a l'Hotel 
Jou 
-Brífing activitats de la 
setmana. 

 

 Dutxa Dutxa  

20.30 h Sopar Sopar  

21.30 h Sing-Star Discoteca  
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