
              
  CURS 2019-2020 

VIATGE 4t d’ESO 

DELTA DE L’EBRE 
DE L’1 AL 3 D’ABRIL (3 DIES 2 NITS) PENSIÓ COMPLETA 

Preu del viatge: 215 €*   

*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 215 €, en comptes de 234 €. 

 
 

El preu inclou:  
 

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

 Activitats: Creuer per l’Ebre, audiovisual a l’aula activa, navegació amb perxa a la Llacuna, 

descens de barrancs, ruta en bici per la via verda i Port Aventura. 

 Monitors durant tota l’estada. 

 Allotjament a la casa de colònies Amposta Parc (situada a 500 m de la ciutat d’Amposta) en 

règim de pensió completa. 

 Assegurança RC i Accidents 

 Talonaris per al finançament de la totalitat del viatge.  

 
 
1r pagament fins a l’11 d’octubre: 100 €        Fer el pagament a un caixer de La Caixa 

seguint les instruccions del full adjunt. 
 
2n Pagament fins al 7 de febrer: import a concretar*        Fer el pagament a un caixer de 

La Caixa seguint les instruccions del full adjunt. 
 

*Els alumnes tenen uns diners estalviats de la venda de roses i llibres del Sant Jordi passat; quan 
arribi el segon pagament, aplicarem aquest descompte i precisarem l’import a abonar. 

 

 
 
 
Reunió informativa per a pares al mes de març.  
 

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



ACTIVITATS: 

 
 
Programa orientatiu subjecte a canvis d’activitats i horaris en funció de la disponibilitat i la 
climatologia. 
 
 

 
 
 

Horari 
aproximat 

Dia 1 Dia 2 Dia 3 

7 h 
Trobada a l'institut amb l'autocar que 

ens portarà fins a Amposta 
Esmorzar Esmorzar 

 
10.30 h 

 
Arribada del grup al punt de trobada 

d'Amposta (Plaça de la Pau) 
Presentació del monitor 

 
Sortida en autocar privat en direcció al 
centre del Delta de l'Ebre per realitzar 

l'activitat de Creuer pel riu Ebre fins a la 
desembocadura i visita dunes. 

 
Fi de l'activitat i sortida cap al Delta 

Parc. 
Allotjament del grup 

 
Descens de Barrancs 
on els nens podran 

gaudir d'una 
experiència 

inoblidable a la zona 
d'Horta de Sant Joan 

 
Sortida cap a Port 
Aventura amb el 

monitor. 
Entrada al parc 

temàtic Port 
Aventura Park 

13.30 h Dinar inclòs a l'Amposta Parc 
Dinar a un 
restaurant 

Dinar al parc 

Tarda 

 
Aula Activa: audiovisual per conèixer la 
flora, fauna, vegetació, cultiu de l'arròs, 

formació del Delta... (duració: 45 
minuts) 

 

 
 

Ruta amb bici per la 
via verda des de 

l'Horta de Sant Joan 
fins a Pinell de Brai 

 
Tornada cap a 
l'institut amb 

l'autocar (17.30 h). 

Sortida en autocar privat per realitzar 
l'activitat de Perxar a la Llacuna. 

L'activitat de perxar és perfecta per a 
descobrir la Llacuna des de l'interior, 
tot navegant amb les embarcacions 

tradicionals del Delta de l'Ebre. 
 

Arribada a 
Barcelona (19.30 h) 

 Dutxa Dutxa  

21 h Sopar al Delta Parc Sopar al Delta Parc  

23.30 h Activitats nocturnes i descans 
Activitats nocturnes i 

descans 
 


