Tres dies d’esquí , 22,23 i 24 de gener de 2014

Esquiada Curs 2013-2014

26ª ESQUIADA

Com en els anys anteriors el nostre centre organitza uns dies d’esquí per als alumnes de
4t d’ESO. A més de tenir l’oportunitat de aprendre o progressar en la pràctica d’esquí
alpí, es tracta especialment de poder compartir una experiència de convivència amb tots
els companys que finalitzen l’ESO.
Les dades generals de la sortida són:
1. DATES
Del dimecres 22 de gener al divendres 24 de gener. Sortida aproximada a les 5,30
del dimecres i arribada aproximada a les 20h del divendres.
2. EMPRESA CONTRACTADA
Intercerdanya
http://www.intercerdanya.com/page/inici
Tel: +34 972 146 336 +34 972 897 007
Fax: +34 972 146 296 –
Av. Catalunya, 73 - 17527 Llívia
3. PREU I TERMINIS DE PAGAMENT
El preu és de: esquí 251 euros/surf de neu 262 euros que inclou:
• Desplaçaments en autocar de Barcelona- Cerdanya- Barcelona
• Desplaçaments diaris des de l’hotel de Puigcerdà a les pistes d’esquí
• Allotjament al Park Hotel de Puigcerdà ( 3 estrelles)
http://www.hotelparkpuigcerda.com/es/hotel.php
entrant el dimecres després d’esquiar i sortint el divendres després
d’esmorzar.
Carretera Barcelona / Andorra S/N, 17520 Puigcerdà tel 972880750
• Esmorzar i sopar a l’hotel
• Dinar amb entrepans a les pistes d’esquí, dijous i divendres
• Lloguer del material:
d’esquí: Esquís, botes d’esquí, bastons i casc**
o bé de surf de neu: Planxa de neu, botes i casc**
• 3 Forfaits diaris a les pistes d’esquí
• Classes d’esquí o de surf de neu per nivells i amb monitors de l’Escola
d’esquí de Llívia: 3 hores diàries de 10 a 13 hores
• Assegurança obligatòria per a activitats físicoesportives en medi natural
• Talonaris de butlletes per autofinançar el pagament
Els terminis de pagament que hem establert són:
• Abans del 17 d’octubre: 50 euros
• Abans del 17 de desembre: 100 euros
• Abans del 7 de gener
101/ 112 euros **
*Els alumnes que portin el material d’esquí propi han de descomptar en
aquest darrer termini la quantitat de 20 euros i per tant han
d’ingressar 81 euros

05/12/2013

1

Tres dies d’esquí , 22,23 i 24 de gener de 2014

Els alumnes que portin el material propi de surf de neu han de
descomptar en aquest darrer termini la quantitat de 31 euros i per tant
han d’ingressar 81 euros

4. COMPTE BANCARI PER FER ELS PAGAMENTS
Caixa d’Enginyers: 3025-0012-17-1400003984
(És necessari posar la referència : ESQUÍ- Nom de l’alumne al fer l’ingrés)
5. PISTES D’ESQUÍ
Segons les condicions de neu i meteorològiques podem canviar de pista d’esquí
acompanyats en tot moment del mateix equip de monitors d’esquí. Les pistes
habituals són: Porté Puymorens, Les Angles o Masella.
6. BUTLLETES
L’empresa ha facilitat talonaris de butlletes per tal que els alumes que ho desitgin
autofinancin el pagament.
7. LLOGUER D’EQUIPAMENT NO INCLÒS EN EL PAGAMENT
En cas que l’alumne vulgui llogar anorac o pantalons d’esquí, l’empresa els facilita
per a tots els dies amb els preus següents:
Lloguer d’anorac 3 dies: 13 euros
Lloguer de pantalons 3 dies : 10 euros
Lloguer de pantalons i anorac 3 dies: 21 euros
8. REUNIÓ DE PARES ABANS DE LA SORTIDA
Us convoquem a la reunió del dia 8 de gener per tal de comentar el que creieu
convenient on assistiran els professors acompanyants.
Finalment, cal recordar que l’alumne podrà participar en la sortida sempre que hagi
presentat l’autorització corresponent de la família.
D’altra banda, Prefectura d’Estudis i els equips docents de 4t podran excloure
alumnes de la participació en aquesta activitat si així ho consideren per raons
acadèmiques o de disciplina.
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CALENDARI PREVIST* DE LA SORTIDA
Dimecres 22
• Trobada a l’institut a les 5,30h
• Sortida de l’autocar a les 6h
• Aturada Àrea del Cadí , descàrrega d’equipatge a l’hotel i distribució del
material d’esquí i carregada a l’autocar
• Arribada a la pista d’esquí a les 9h
• Primera jornada d’esquí: formació de grups per nivells i primera sessió de
classe amb monitors de 10 a 13h
• Els alumnes han de portar l’entrepà i la beguda del dinar
• 14h a 16,30h esquí
• Sortida de la pista d’esquí a les 17 h
• Arribada a l’hotel i distribució de les habitacions
• Sopar a les 20,30
• Descans a les habitacions a les 23h
Dijous 23
• 7,30h, hora d’aixecar-se
• 8h esmorzar amb l’equipament d’esquí a punt
• 8,30h sortida de l’autocar cap a la pista d’esquí
• 10h a 13h hores classe d’esqui
• 13h picnic amb entrepans
• 14h a 16,30h esquí
• 17h trobada i sortida de l’autocar
• 18h a 19’30h abans de passar per l’hotel, passejada per Puigcerdà
• 20,30h sopar
• 23h Descans
Divendres 24
• Sortida de les habitacions i baixada de l’equipatge abans d’esmorzar.
Les maletes es queden a l’hotel
• 8h esmorzar amb l’equipament d’esquí a punt
• 8,30h sortida de l’autocar cap a la pista d’esquí
• 10h a 13h hores classe d’esqui
• 13h picnic amb entrepans
• 14h a 16,30h esquí
• 17h trobada i sortida de l’autocar
• En acabar la jornada d’esquí, es retorna el material d’esquí i es passa
per l’hotel per recollir l’equipatge sense entrar a les habitacions
• L’hora prevista d’arribada a l’institut és les 20h

•

Aquesta previsió és aproximada i atesa a les circumstàncies que puguin
aparèixer durant els tres dies.
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Annex:
Primer dia a les 5,30:
Vestits amb l’equip d’esquí quan arribem a l’autocar.
Tot el següent ho portem fora de la maleta , que es queda a l’hotel, però sense entrar a
l’habitació.
ULLERES D’ESQUÍ PROTECTORES DEL SOL
CREMA PROTECTORA PER A LA CARA
GUANTS D’ESQUÍ
Carnet d’identitat
Targeta sanitària
Anorac d’esquí
Pantalons d’esquí
Mitjons d’esquí
Goma o cinta elàstica per identificar esquís
Crema protectora de llavis
Si llogueu anorac d’esquí, 12 euros
Si llogueu pantalons d’esquí, 10 euros
Esmorzar per a la parada a l’àrea del Cadí
Dinar del primer dia a la pista d’esquí
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