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ANADA: 1 d’abril a les 7.30 h a l’institut. L’autocar surt a les 8 h. S'ha de ser molt puntual a l'hora   
d'arribar al bus i a totes les activitats 

 
TORNADA: 3 d’abril cap a les 17.30 h aproximadament arriben a l’institut. Surten en autocar després de 
visitar Port Aventura. 
 
ALLOTJAMENT: 
Amposta Parc 
Camí de Comes, s/n 
43870 Amposta (Tarragona) 
Tel: 977 70 65 08  
Skype: ampostaparc 
www.ampostaparc.es 
conocer@ampostaparc.es 
 
PROFESSORS ACOMPANYANTS: 
Ariadna Garcia, Dolors Marina i José León 
 
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 inclòs a 

l’allotjament 
Esmorzar inclòs a 

l’allotjament 

MATÍ 

Arribada a Amposta i presentació del monitor 
- 

Sortida en autocar privat cap al centre del Delta 
de l’Ebre per fer el Creuer pel riu Ebre fins a la 

desembocadura i visita Dunes 
- 

Sortida cap a l’Amposta Parc i allotjament del grup 

10 h Descens de barrancs,  
on podran gaudir d’una 

experiència inoblidable a la 
zona d’Horta de Sant Joan. 

Sortida cap a Port Aventura 
amb el monitor 

 
10 h Entrada al parc temàtic 

Port Aventura Park 
 
 

14 h Dinar inclòs a l’Amposta Parc 
Dinar a un restaurant 
d’Horta de Sant Joan 

Dinar al parc 
(2 plats + postres + beguda) 

16 h 
 
 
 
 

Aula Activa: audiovisual per conèixer la flora, 
la fauna, vegetació, cultiu d’arròs, formació 

del Delta... 
- 

Sortida en autocar privat per perxar a la llacuna, activitat 
perfecta per descobrir la Llacuna des de l’interior, tot 

navegant amb les embarcacions tradicionals del Delta de 
l’Ebre. 

Ruta en bici per la Via 
Verda des de l’Horta de 
Sant Joan fins a Pinell de 

Brai. 

 
Tornada cap a l’institut en 

autocar 

19.30 h Dutxa Dutxa  

20.30 h Sopar a l’Amposta Parc Sopar a l’Amposta Parc  

NIT Activitats nocturnes i descans 
Activitats nocturnes i 

descans 
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QUÈ CAL PORTAR 
 

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

EQUIPATGE 
L’esmorzar del primer dia 
Tovalloles (els llençols i les mantes sí que hi estan inclosos) 
Roba i calçat esportiu per a l’activitat de perxar a la llacuna 
Banyador, tovallola, roba de recanvi i sabatilles esportives velles per a l’activitat de descens de 
barrancs 
Roba, calçat esportiu i llanterna per a la bicicleta o frontal per realitzar l’activitat de Bicicleta per la 
via verda 
És aconsellable per a totes les activitats: protecció solar i labial, aigua, gorra, ulleres de sol i repel·lent 
d’insectes.  
Maleta amb una muda per a cada dia: roba còmoda esportiva amb alguna peça de material 
impermeable per si plou i roba d’abric com anorac, jersei gruixut, guants, bufanda o buff, barret, 
mitjons gruixuts, etc. Recordeu que les temperatures poden ser molt baixes! 
Dos parells de sabates: esportives i de muntanya (alguna impermeable per si plou)  
Cinc parells de mitjons (per si es mullen), roba interior i pijama 
Una motxilla o bossa de mà 
Una bossa per a la roba bruta 
Necesser amb el necessari per a la higiene personal. Recomanem compartir materials d’ús comú 
(planxa cabell, assecador, etc.). 
Medicaments (si és que en preneu algun) 
I si algú preveu que es podria marejar al bus, pot portar pastilles contra el mareig. 
 

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 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. Així mateix, la pèrdua de la clau de les habitacions tindrà un cost de 15 €. 

 

Reunió famílies: 
Dimecres, 11 de març a les 18.30 h al teatre de l’institut. 
  


