
 

 
Viatge 4t d’ESO 
9-11 d’abril 2019 

Pirineu 3 Dies 

 
ANADA: 9 d’abril a les 7.30 h a l’institut. L’autocar surt a les 8 h*. 

 
TORNADA: 11 d’abril cap a les 17.30 h aproximadament arriben a l’institut. Surten en autocar 
després de visitar Castellar de n’Hug i les Fonts del Llobregat. 

 
*S'ha de ser molt puntual a l'hora d'arribar al bus i a totes les activitats 
 
ALLOTJAMENT: 
Hotel El Jou *** 
Carretera El Jou s/n 
08694 Guardiola de Berguedà 
938 240 369 

 
PROFESSORS ACOMPANYANTS: 
Ariadna Garcia, Marc Curto i Altea Rodríguez 
 
ACTIVITATS: Programa orientatiu subjecte a canvis d’activitats i horaris en funció de la 
disponibilitat i la climatologia. 

 
 

Programa 

 Dia 1 Dia 2 Dia 3 

08 h Sortida (7.30 h a l’institut) Esmorzar Esmorzar 

MATI 

Arribada Alabaus (La Molina) 
- 

Excursió raquetes de neu 
- 

Construcció iglús 
- 

Taller ARVAS 

Trekking cingles del 
Vallcebre. Començarem el 

trekking des de l’hotel. 

Espai Actiu Vallcebre: 
- 

Via Ferrada Empalomar 
 
 

Visita a les fonts del 
Llobregat  

Visita a Castellar de n’Hug  
 
 

14 h Picnic propi Dinar Picnic 

TARDA 
 
 
 
 

 
Excursió raquetes de neu 

- 
Construcció iglús 

- 
Taller ARVAS 

- 
Arribada i allotjament a l’hotel 

Jou 
- 

Brífing de les activitats 

de la setmana 
 

Multiactivitat: 
 

Jocs de cohesió 
- 

Jocs d’equilibri 
- 

Tir amb arc 

 
 

Entrega de fotografia de 
grup 

- 
Comiat 

 

19:30h Dutxa Dutxa  

20:30h Sopar Sopar  

NIT 
Sing-star Discoteca  

 



 

 

 

QUÈ CAL PORTAR 
 
 

DOCUMENTACIÓ 
És obligatori que l’alumne porti el DNI o passaport a sobre, així com la targeta sanitària. 
 
 

EQUIPATGE 
Veure la llista de material de l’últim full. 
Important: Sac de dormir (o llençols) i tovalloles. Les mantes sí que hi estan incloses. 
L’esmorzar i el dinar del primer dia. 
Maleta amb roba còmoda per fer esport, preferiblement de material impermeable per quan estiguin 
a la neu, com a mínim una muda per a cada dia, roba d’abric com guants, bufanda, barret, mitjons 
gruixuts, etc. Recordeu que les temperatures poden ser molt baixes!!! 
Dos parells de sabates: esportives i de muntanya (alguna impermeable per aguantar la neu)  
Cinc parells de mitjons (per si es mullen) 
Una motxilla o bossa de mà 
Una bossa per a la roba bruta 
Necesser amb el necessari per a la higiene personal. 
 
No us oblideu: Protecció solar i labial, ulleres de sol i si algú preveu que es podria marejar al bus, cal 
portar pastilles contra el mareig. 
 
Recomanem compartir materials d’ús comú (planxa cabell, assecador, etc.). 
 
 

ALTRES 
La quantitat de diners que vulguin portar depèn de cada alumne. Cal que recordeu que el preu del 
viatge inclou la pensió completa a excepció de l’esmorzar i el dinar del primer dia. Les despeses 
personals poden ser poques com regals i refrescos. Recomanem portar poca quantitat de diners. 
 
 

 

INFORMACIÓ AL·LÈRGIES 
En cas que l’alumne sigui al·lèrgic a algun aliment o producte, cal que s’informi als tutors a través del 
document de Dades mèdiques amb antelació suficient per poder avisar l’hotel. 
 
 

 

FIANÇA HOTEL 
Recordem que encara que estem de sortida hem de cuidar les instal·lacions on anem com si fos 
l'institut i, si es causa qualsevol desperfecte, el responsable de l'abonament serà la família de 
l'alumne. 

 

 
Reunió famílies: 
Dimecres, 20 de març a les 18.30 h al teatre de l’institut. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

Llistat de material Lista de material 
L’esmorzar i el dinar del primer dia El desayuno y la comida del primer día 

Guants Guantes 

Ulleres ventisca Gafas ventisca 

Crema solar Crema solar 

Crema protectora llavis Crema protectora labios 

Gorro Gorro 

Buff o coll Buff o cuello 

Anorac o jaqueta de neu Anorak o chaqueta de nieve 

Pantalons de neu Pantalones de nieve 

Polar o jersei gruixut Polar o jersey grueso 

Roba interior tèrmica Ropa interior térmica 

Mitjons gruixuts Calcetines gruesos 

Tovalloles i xancletes de dutxa  Toallas y chanclas de ducha 

Bossa d’higiene personal Bolsa de higiene personal 

Sac de dormir (o llençols) i funda coixí Saco de dormir (o sábanas) y funda almohada 

Pijama Pijama 

Roba interior Ropa interior 

Roba de carrer i esportiva Ropa de calle y deportiva 

Sabatilles esportives i de muntanya Zapatillas deportivas y de montaña 

Targeta sanitària i DNI o passaport Tarjeta sanitaria y DNI o pasaporte 

Medicaments, si en preneu algun Medicamentos, si tomáis alguno 


