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DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA ABANS DE L’ESQUIADA 

 

Documents que hem anat recollinti lliurat al professor responsable per a realitzar 

l’Autorització del menor per sortir de l’estranger: 

 Fotocòpia del DNI vigent (o amb resguard de sol·licitud de renovació) o passaport de 

qui autoritza 

 Fotocòpia del DNI vigent (o amb resguard de sol·licitud de renovació) o passaport del 

menor autoritzat 

 Fotocòpia del llibre de família original i fotocòpia de la pàgina, en els quals consten 

inscrits els pares i fills 

 Un número de telèfon 

Documents que caldrà portar abans del 26 de  novembre: 

 Cobertura sanitària a Andorra 

Cal sol·licitar un document especial per a l’assistència sanitària a Andorra. Aquest us el 

tramitaran presentant la cartilla de la SS a qualsevol oficina de la Seguretat Social com, 

per exemple, la que podeu trobar a Martorell, a l’av. Mancomunitats Comarcals núm. 9, 

tel 937 751 969 i 937 752 091, on us atendran de dilluns a divendres de 9h a 14h. 

Si teniu mútua privada, cal informar-se de quines cobertures disposeu en el cas que 

s’hagi de fer un ingrés en un hospital d’ Andorra. Caldrà fer una còpia de la targeta de 

la mútua. 

 Fotocòpia del DNI vigent (o amb resguard de sol·licitud de renovació) o passaport del 

menor 

 Autorització del menor per a sortir a l’estranger. Aquesta autorització cal que 

s’entregui al professor responsable. 

Per sol·licitar l’autorització de menors a viatjar a l’estranger, caldrà anar a les 

dependències de la Policia Local d’Esparreguera per signarl’imprès que prèviament 

s’haurà lliurat al centre amb les fotocòpies exigides. Aquell dia serà necessari portar els 

documents originals (DNI pares i fill/a o llibre família)  per a formalitzar l’autorització. 

 

Dades de l’hotel:  

HOTEL JAUME I 

C/ Roureda de sansa, s/n 

Andorra la Vella 

Telf. 00376- 820061 
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TELF DEL CENTRE QUE PORTARÀ EL PROFESSORAT : 626978529 

Preus aproximats: 

 Preu de la sortida pels que fan esqui: 380€ aprox. ( inclou casc) 

 Preu de la sortida pels que fan snow: 415€  aprox.( inclou casc) 

 Caldea, opcional: 23.5€ (està inclòs en el preu).  

 Descompte per a qui porti material d’esquí propi: 12€/4 dies (a tornar durant el viatge) 

 Descompte per a qui porti material d’snow propi: 17’50€/4 dies (a tornar durant el 

viatge) 

 

Normativa: 

 És obligatori assistir a totes les classes del curset 

 Els alumnes han d’anar per pistes que estiguin adaptades al seu nivell d’esquí. 

 Estan prohibides les begudes alcohòliques i fumar a les habitacions. El professorat 

podrà entrar en qualsevol moment en les habitacions si ho considera pertinent. 

 És vital estar descansat i ben despert per fer l’activitat física en condicions i així 

allunyar el perill de lesions. Per això, cal dormir les hores programades i llevar-se quan 

toca, sense endarrerir a tot el grup. 

 La normativa del centre (NOFC) també està vigent en aquesta sortida. 

 Si no es respecten aquestes condicions, ni les normes de convivència, el professorat 

podrà decidir la tornada anticipada de l’alumne/a o deixar de participar en les activitats 

d’esquís. 

 

Consells d’equipament: 

 Ulleres de sol: vidre qualificat per reduir la radiació ultraviolada. 

 Guants: per a  protegir del fred, l’aigua i les possibles lesions. 

 Protecció solar: nivell mínim 15. Cal posar-se-la mitja hora abans. 

 Gorra: interessant si fa vent per a protegir el cap i les orelles. 

 Roba: que protegeixi del fred, l’aigua i el vent. Les capes interiors han de ser 

transpirables i les exteriors, aïllants. 

Caldea: 

Els que vagin a Caldea cal que portin banyador i una tovallola. No s’hi pot entrar amb 

xancletes; o sigui, que si no voleu anar descalços, necessitareu dur uns peücs de làtex.  

 

 

L’arribada de l’esquiada es preveu el divendres 11 de gener pels volts de les 20h.
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Horari i calendari general de l’esquiada (del 8 al 11 de gener del 2019) 

Sortirem d’Esparreguera el dimarts 8 de gener a 1/4 de 7 del matí (6.15h) des dels aparcaments del centre. 

Cal dur l’esmorzar pel dimarts (un entrepà) i la roba d’esquí posada. 

Durant el viatge es farà la distribució de les habitacions. 

El professorat acompanyant responsable de l’activitat serà: Alfred Cuchi, Lucía Giménez, Marta Ruíz i Joan Julibert. 

DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

6.15h. SORTIDA DE L’INSTITUT 

AMB AUTOCAR DE 72 PLACES 

9.15h. SORTIDA HOTEL CAP A 

PISTES 

9.15h. SORTIDA HOTEL CAP A 

PISTES 

9.15h. SORTIDA DE L’HOTEL, 

CARREGAR MALETES AUTOCAR I 

SORTIDA CAP A PISTES 

10h. ARRIBADA A 

PISTES.LLOGUER DE MATERIAL 

10-12h. ESQUÍ LLIURE 10-12h. ESQUÍ LLIURE 10-12h. ESQUÍ LLIURE 

12-14h. CLASSES D’ESQUÍ 12-14h. CLASSES D’ESQUÍ 12-14h. CLASSES D’ESQUÍ 12-14h. CLASSES D’ESQUÍ 

14,15h. DINAR 14,15h. DINAR 14,15h. DINAR 14,15h. DINAR 

15-16h. ESQUÍ LLIURE 15-16h. ESQUÍ LLIURE 15-16h. ESQUÍ LLIURE 15-16h. ESQUÍ LLIURE 

16-17h. CLASSES D’ESQUÍ 16-17h. CLASSES D’ESQUÍ 16-17h. CLASSES D’ESQUÍ 16-17h. CLASSES D’ESQUÍ 

17.30h. SORTIDA DE PISTES 

CAP A L’HOTEL JAUME I 

17.30h. SORTIDA DE PISTES 

CAP A L’HOTEL JAUME I 

17.30h. SORTIDA DE PISTES 

CAP A L’HOTEL JAUME I 

17h. TORNAR MATERIAL 

LLOGUER 

18,15h.INSTAL·LACIÓ HOTEL 

SOPAR/DORMIR/ESMORZAR 

 

SOPAR/DORMIR/ESMORZAR 

SOPAR 

21h-23h.CALDEA 

DORMIR/ESMORZAR 

17.30h. SORTIDA DE PISTES 

CAP A L’INSTITUT 

 


