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Curs 2009-2010
www.vergesalut.com

Viatge 4t ESO La Cerdanya 10, 11 i 12 de febrer
1r dia, dimecres 10 de febrer
SANT FELIU DE LLOBREGAT — Puigcerdà
•

5:45 h ens trobarem al Col·legi.

•

6:00 h Sortida des de Sant Feliu de Llobregat amb autocar cap a Puigcerdà

•

Hem de sortir vestits amb roba d’esquiar, una motxilla amb els complements d’esquí (guants, ulleres,
cremes . . .), una bossa resistent, esmorzar i dinar.

•

Arribada a l’hotel a deixar maletes.

•

Rebuda del guia, repartició del material (botes, esquís...)

•

Cinc hores de monitor

•

Esquiar fins l’hora de dinar.

•

Dinar a pistes

•

Esquiar fins 16-16:30 h

•

Arribada a l’hotel (repartició d’habitacions)

•

Sopar a les 20:30 h.

•

Passeig per Puigcerdà.

2n dia, dijous 11 de febrer
Campus Cerdanya — Pistes
•

7:00- 8:00 h esmorzar.

•

Sortida en autocar cap a les pistes.

•

Cinc hores de monitor

•

Esquiar fins l’hora de dinar.

•

Dinar a pistes

•

Esquiar fins 16-16:30 h

•

Tornem a l’hotel

•

Sopar a l’hotel.

3r dia, divendres 12 de febrer
Puigcerdà — SANT FELIU DE LLOBREGAT
•

7:30-8:00 h esmorzar a l’hotel.

•

Sortida en autocar cap a les pistes.

•

Cinc hores de monitor.

•

Esquiar fins l’hora de dinar.

•

Dinar a pistes.

•

Esquiar fins 16-16:30 h.

•

Tornem a Sant Feliu.

•

Hora d’arribada entre les 20-21 hores aproximadament

EQUIP D’ESQUIAR
•

Pantalons impermeables

•

Anorac

•

Samarreta interior (millor tèrmica per si fa molt de fred)

•

Jersei polar (roba d’abric)

•

Guants d’esquiar, protecció cap, protecció coll...

•

Ulleres sol

•

Mitjons tèrmics

•

Crema llavis i protecció solar.

•

Les BOTES, ESQUÍS i CASC es llogaran (dintre del preu)

ALUMNES (59 alumnes)
• 37 noies
• 22 nois

PROFESSORS ACOMPANYANTS
• Joan Carles Mur (Tutor 4t ESO A)
• Carme Madrid (Tutora 4t ESO B)
• Javier Garrido (Tutor 4t ESO C)
• Josep Ma Saura (professor 4t ESO)

OBJECTIUS DEL VIATGE
• Viatge final etapa
• Fomentar els lligams d’amistat, convivència i respecte entre els alumnes.
• Activitat grupal

ORIENTACIONS
• Senyalitzar bosses, etc.
• Portar els medicaments que s’estiguin precisant en aquell moment. Així com
aquells que puguin necessitar aquelles persones amb determinades patologies.
• Portar els diners sempre a sobre i en lloc segur.
• No portar objectes de valor.
• Els professors no es faran responsables d’aparells electrònics (MP3, mòbils, PSP,
etc...)

COM ACONSEGUIR UN MILLOR FUNCIONAMENT DEL GRUP?
• Ser puntuals
• Cal respectar el mobiliari dels hotels. Els desperfectes que es puguin ocasionar
en una habitació seran responsabilitat de les persones que l’ocupin.
• No estarà permès xerrar, ni molt menys fer gresca o xivarri en les estones
marcades per a dormir.
• Als hotels, ¡ per indicació de la pròpia empresa:
1.- No es podrà menjar a les habitacions.
2.- Tampoc està permès fumar.
• Pel que fa referència a les begudes ¡ tabac, no està permès el consum de
begudes alcohòliques, ni fumar en cap moment del viatge.
• Esperem que els alumnes siguin respectuosos i educats no només amb
professors i companys, sinó també amb els guies, personal dels hotels,
restaurants i xofers. D’aquesta manera, la nostra estada serà molt més
agradable.
• Els professors acompanyants estaran sempre localitzables durant el temps lliure
dels alumnes.

Cal portar obliqatóriament:
• DNI.

ALLOTJAMENT
Campus Cerdanya
C/Ramón Condomines 14
17.520 Puigcerdá (Girona)
Tef: 972 883 530

VIA TGES INTERCERDANYA
Llívia (Girona)

Salutacions cordials
Tutors ¡ coordinació 4t ESO
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