Institut Valèria Haliné
Reunió Informativa Esquiada Institut Valèria Haliné 2020
Esquiada 3r ESO curs 2019/20
5, 6 i 7 de febrer de 2020
La Molina (Alberg Mare de Déu de les Neus)

A continuació es detalla la informació referent a la esquiada:

1. Pagament
Preu: 250€
1r pagament: 150€ del 2/12/19 al 9/12/19 (data límit sense pròrroga)
2n pagament: 100€ del 1/01/20 al 10/01/20
2. Activitats incloses en el preu
3 hores diàries de monitor
Transport i desplaçaments pistes
Lloguer de material pels 3 dies
Allotjament
Forfait
Pensió completa des del dinar del 1r dia
Assegurança
Aigües termals Dorres: entrada i desplaçament
Xerrada tècnica
Festa de cloenda
3. En cas d’urgència
Cal omplir els fulls adjunts amb els telèfons d’urgència per poder trucar en cas que
passi algun imprevist durant l’esquiada. Cal anotar a l’espai corresponent si cal tenir en
compte alguna precaució en especial (al·lèrgies a menjars, medicaments, lesions,
precaucions...).
4. Material
o Roba i calçat:
Roba per esquiar: anorac, guants impermeables, pantalons d’esquí
(uns pantalons impermeables a sobre d’unes malles i un pantaló de
cotó, no texà, pot servir), roba d’abric i tèrmica i mitjons gruixuts.
És recomanable també portar una gorra de llana. Recordeu que el
casc està inclòs en el material.
Roba per després d’esquiar: aquella que es farà servir a la tarda en
l’alberg.
o Sac de dormir o llençols. En l’alberg hi ha mantes.
o Tovalloles i estris d’higiene personal.
o Crema protectora i protector labial.
o Ulleres de sol aptes per esquiar, amb protecció dels raigs UV. És MOLT
IMPORTANT una correcta protecció ocular.
o Dorres: banyador, xancletes i tovallola.
o Esmorzar per al primer dia. Per aprofitar el matí al màxim es dinarà a les
pistes.
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5. Arribada i tornada
L’ horari de sortida del dimecres serà a les 6:00 del matí i es prega absoluta puntualitat.
Un cop arribi l’alumnat, es procedirà a carregar maletes.
La tornada està prevista cap a les 18:00-19:00h.
6. Reunió
Hi haurà una reunió informativa per a l’alumnat en horari escolar en les dates properes
a la sortida.

DOCUMENTACIÓ REQUERIDA
Entregar en un únic document (grapat) com a data límit: 17 de gener 2020:
-

Autorització família

-

Fotocòpia TIS + DNI

-

Autorització de menors per viatjar a l’estranger (comissaria Mossos i/o policia amb

fotocòpia llibre família i DNI pare/mare i menor)
-

Telèfons urgència i al•lèrgies

Per a qualsevol dubte o aclariment, no dubteu a posar-vos en contacte:
Josep Maria Piulachs (jpiulac2@xtec.cat)

Atentament,

Comissió esquiada
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Benvolgudes famílies de 3rESO,
Us comuniquem la informació relativa a la esquiada:
Lloc:

La Molina
Alberg Mare de Déu de les Neus

Dates:

5, 6 i 7 de febrer de 2020

Preu:

250€

Una vegada s’ha fet el pagament, entregar el comprovant a l’administració del
centre en les dates fixades.
•

1r pagament (150€): del 2/12/19 al 9/12/19

•

2n pagament (100€): del 1/01/20 al 10/01/20

1r pagament (150€): del 2/12/19 al 9/12/19
Document amb lectura de Codi de Barres
Us caldrà una targeta bancària de qualsevol entitat. Operació exempta de comissió
Instruccions. Com pagar pel caixer de “CaixaBank”
VIDEO TUTORIAL PAGAMENT
- Introduir la targeta o llibreta de CaixaBank (o de
qualsevol entitat)
- Pagaments
- Pagaments amb Codi de Barres
- Posar el codi de barres sobre el lector:
- Escriure:
- Nom i cognoms alumne
- Curs
Per a més informació, podeu visualitzar el vídeo
tutorial que hi ha a continuació.
Codi de Barres

Pagament mitjançant transferència
Número de compte: ES29 2100 0633 3802 0034 7397
Entitat (exclusiu per aquest pagament): 0662600
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2n pagament (100€): del 1/01/20 al 10/01/20
Document amb lectura de Codi de Barres
Us caldrà una targeta bancària de qualsevol entitat. Operació exempta de comissió
Codi de Barres

Pagament mitjançant transferència
Número de compte: ES29 2100 0633 3802 0034 7397
Entitat (exclusiu per aquest pagament): 0662612
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DOCUMENTACIÓ ESQUIADA
Entregar la documentació en un únic document grapat. Data límit: 17 de gener 2020:
- Autorització família
- Fotocòpia TIS + DNI
- Autorització de menors per viatjar a l’estranger (comissaria Mossos i/o policia amb
fotocòpia llibre família i DNI pare/mare i menor)
- Telèfons urgència i al·lèrgies
NOM ALUMNE/A:

AUTORITZACIÓ FAMÍLIA

Jo.........................................................................................................................
pare/

mare/

tutor

de

l’

alumne/a

...............................................................................................................................
del curs de 3r d’ ESO em comprometo un cop avisat i informat dels fets
ocorreguts, a venir a buscar el meu fill/a a l’Alberg Mare de Déu de les Neus a
La Molina o a fer-me càrrec de les despeses de retorn a Castelldefels si el seu
comportament contravé de manera greu la normativa que s’aplica a l’ Institut
Valèria Haliné
Castelldefels, a ............... de ........................... de 201.....

Signat,

AUTORITZACIÓ FAMÍLIA

Fotocòpia Targeta sanitària individual (TSI) + Fotocòpia DNI

AUTORITZACIÓ MENORS A VIATJAR A L’ESTRANGER
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TELÈFONS URGÈNCIA I AL·LÈRGIES

Telèfons d’urgència:

Persona per qui cal demanar:

Qualsevol cosa que calgui tenir en compte (al·lèrgies, lesions, precaucions,
medicaments que estigui prenent......). Altres qüestions d’ interès.

Signatura pare/mare/tutor:
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