
 

 

 

 

 

ESQUIADA 

1r/3r d’ ESO 

del 7 al 10 de febrer de 2023 

                                                                            
 

 

 

 

 

 



 

 

ITINERARI 

 

Dimarts,  7 de febrer:  Barcelona – La Molina 

• Trobada a l’escola (autocar) : 7:15 hores. 

• Sortida de l’escola: 7.30h 

• Arribada a La Molina: 9:30 hores. 

• Instal·lació a l’allotjament: Hotel Guitart La Molina 

• 5h d’esquí /Snow amb monitor 

• Dinar  a càrrec de l’alumne. (poden dur picnic) 

• Tarda: Snow Broom Ball 

• Sopar a l’hotel 

• Nit: jocs nocturns 

• Allotjament. 

 Dimecres, 8 de febrer: La Molina 

• Esmorzar a l’hotel: 8.00h 

• 5h d’esquí /snow amb monitor 

• Dinar en restaurant 

• Tarda: SPA 

• Sopar a l’hotel 

• Nit: jocs nocturns 

• Allotjament. 

 Dijous, 9 de febrer: La Molina 

• Esmorzar a l’hotel: 8.00h 

• 5h d’esquí /snow amb monitor 

• Dinar en restaurant 

• Tarda:Raquetes de neu 

• Sopar a l’hotel 

• Nit: jocs nocturns 

• Allotjament. 

 Divendres, 10 de febrer: La Molina - Parets 

• Esmorzar a l’hotel: 8.00h 

• 5h d’esquí /snow amb monitor 

• Dinar en restaurant 

• Tornada a Parets 

 

 

 



 

 

 

INFORMACIÓ GENERAL 
 

1.  VIATGE 

 

El preu inclou 

- Trasllat Parets – La Molina(autocar). 

- Allotjament en Hotel Guitart en habitacions múltiples. 

- Règim de PC. 

- ACTIVITATS ESPECIFICADES ANTERIORMENT. 

- Assegurança de viatge.  

El preu no inclou 

• Qualsevol servei no especificat en el pressupost. 

• 1 Dinar (el dinar del 1r dia poden portar entrepà de casa) 

 

2. PREU I CONDICIONS DE PAGAMENT 

 

• PREU: per a 80 alumnes: 560 € (581€ si fan Snow) 

         TERMINIS DE PAGAMENT: 

     1r PAGAMENT (OCTUBRE):   180€  

            2n PAGAMENT (NOVEMBRE):    130 € 

               3r PAGAMENT (DESEMBRE):    130€ 

     4t PAGAMENT (GENER):   120€ (+21€ si fan Snow)* 

 * (podrà veure’s ajustat segons el nombre d’alumnes) 

 

• En cas que el nombre d’alumnes sigui menor o major de 80 es podria modificar el preu. Es 

comunicarà en el moment oportú. El nombre mínim d’alumnes per tal que es faci el viatge és de 40. 

• En cas de no poder anar al viatge per qualsevol circumstància, es perdran les quantitats 
abonades en els pagaments efectuats. Aquesta quantitat es destinarà a: 

 *Pagar les despeses que no tenen devolució (reserva hotel, autocar, etc..). 

 * Compensar part de l’increment de preu que suposarà a cada company el fet d’anar  menys 

persones al viatge. 

• Els diferents pagaments es cobraran mitjançant rebut bancari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3.  DOCUMENTS    

 

a) Tots els alumnes hauran de lliurar els següents documents al tutor abans del dia 20/12/22: 

● Fotocòpia del DNI vigent de l’interessat. 

● Fotocòpia de la Targeta Sanitària.. Els alumnes que disposen de cobertura sanitària amb 

mútues privades hauran de lliurar la fotocòpia de la targeta. 

● Qualsevol documentació sanitària on es faci referència a possibles al·lèrgies o altres malalties 

que calgui tenir en compte durant el viatge. 

 

 

b) Documentació ORIGINAL que cal portar durant el viatge: 

● DNI vigent. 

● Targeta Sanitària  o targeta de les mútues privades. 

 

4. DISCIPLINA 

 

• Aquesta activitat és una més de les que es fan a l’Escola i està sotmesa a la mateixa normativa 
disciplinària que la resta. El comportament de l’alumnat durant tot el viatge ha de ser exemplar, mostrant 
en tot moment una actitud participativa en les activitats i respectuosa amb tot i tothom. Tanmateix, els 
professors prendran les accions necessàries per tal que l’activitat funcioni correctament. En cas d’una 
falta greu o un mal comportament reiterat s’apartarà l’alumne/a de l’activitat. En aquest cas, seran els 

seus pares o tutors LEGALS els responsables d’organitzar el trasllat fins a casa i fer-se càrrec 
de les despeses que se’n derivin. 

 

5. COMUNICACIONS:  

 

• Els alumnes podran portar telèfon mòbil, n’han de fer un ús adequat i responsable; en cas contrari, 
els serà retirat. 

• Durant el viatge el professorat portarà un telèfon mòbil i estarà en contínua comunicació amb 
l’Escola i els alumnes. 

 

6. ALTRES:  

 

• En cas de posar-se un/a alumne/a malalt/a, si no pot fer les activitats del grup, restarà en tot moment 
acompanyat/da per un/a professor/a. 

• Durant els dies del viatge no s’avançarà temari. L’alumnat que no hi participi ha d’assistir a l’escola 
i on hi haurà un horari especial que s’organitzarà amb el professorat disponible per tal de poder fer 

classes de repàs, resolució de dubtes i estudi. 

• Els alumnes que a data de realitzar el viatge tinguin un part de disciplina greu (o tres lleus) no 
podran assistir perdent les quanties abonades fins aleshores. 

• Talonaris d’autofinançament 
 

• L’autorització adjunta en el dossier s’haurà de lliurar als tutors com a molt tard el dimecres  
28 /9/2022. 

 

 



 

 

 

 

 

AUTORITZACIÓ ESQUIADA (1r/3r  ESO) 

 

En/Na ..................................................................................................................... (nom i cognoms),  

amb DNI ..............................................................,pare □ / mare □ / tutor legal □ 

de……………………………………………………... (nom i cognoms) del curs ………d’ESO: 

● AUTORITZO  

 l’Escola a cobrar les 4 quantitats fixades per l’esquiada (del 7 al 10 de febrer de 2023), sabent  que en  

cas  que  el/la meu/va  fill/a  no  pugui  realitzar el  viatge, no  recuperaré  les  quantitats  abonades en 

els pagaments que s’hagin efectuat.  

   TERMINIS DE PAGAMENT: 

            1r PAGAMENT (OCTUBRE):     180 € 

     2n PAGAMENT (NOVEMBRE): 130 € 

               3r PAGAMENT (DESEMBRE):    130€ 

     4t PAGAMENT (GENER):   120€ (+21€ si fan Snow)* 

 * (podrà veure’s ajustat segons el nombre d’alumnes) 

 

  Si no s’han fet efectius els 4 pagaments no es podrà realitzar el viatge. 

 

● EM FAIG RESPONSABLE 

del compliment de la normativa específica d’aquest viatge per part del/de la meu/va fill/a i del seu 

comportament, així com de les conseqüències que se’n derivin en cas de desobeir la normativa i les 

instruccions del professorat acompanyant (fins i tot el trasllat a casa abans d’hora). 

● OPCIÓ A TRIAR:   

○ 
Esquí

 
○ 

Snow

 
 

Parets del Vallès, ………..de…………………………… de 2022.    

 

 

Signatura pare/mare/tutor legal 


