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VIATGE A LA NEU 2012 � 
“SETMANA D’ESQUÍ A PORT AINÉ” 

 (del 9 al 13 de gener de 2012) 
PROGRAMACIÓ 

 
DILLUNS 9 DE GENER 
 
Presentació al punt d’eixida (aparcament del camp de futbol del mundial) a les 7’45 hores 
per eixir a les 8:00 hores de Catarroja en direcció a Montardit de Baix. Cal dur una motxilla 
menuda amb l’esmorzar, dinar i beguda per al viatge. 
Allotjament a l’alberg ”L’ORRI DEL PALLARS”. 
Arribada a les 17:00h. 
Organització d’horaris i habitacions. 
A les 10:45 tots anirem a dormir. 
 
DIMARTS 10 DE GENER 
 
Desdejuni i trasllat a l’estació d’esquí de Port Ainé. 
Recollida del material d’esquí. 
A continuació començaran les classes (dos hores de matí) en grups reduïts de 10/12 
xiquets/es per monitor/a. A l’hora establerta farem un descans per a dirigir-nos al 
restaurant de pistes i dinar. Després de dinar continuarem amb la pràctica de l’esquí fins 
l’hora de tancar pistes (17h.). 
 
Per la vesprada, després d’esquiar, dutxa, sopar i activitats d’animació a càrrec dels 
monitors de l’alberg. Els mestres encomanarem a les tendetes del poble el sopar per al 
divendres (viatge de tornada). 
 
Al voltant de les 9 anirem a sopar, després continuaran les activitats d’animació fins a les 
10:45 en que tots anirem a dormir. 
 
DIMECRES 11 DE GENER 
 
Desdejuni i trasllat a les pistes per a continuar amb el mateix programa del dia anterior. 
Per la vesprada després d’esquiar, dutxa, sopar i activitats d’animació. 
 
DIJOUS 12 DE GENER 
 
Desdejuni i mateix programa que els dies anteriors a les pistes. 
Per la vesprada preparació de les maletes i activats d’animació fins l’hora de sopar.  
 
DIVENDRES 13 DE GENER 
 
Desdejuni i trasllat a les pistes per a aprofitar l’últim dia d’esquí fins el tancament de les 
pistes. 
Una vegada tornat el material d’esquí, acomiadament dels monitors i tornada a l’alberg 
per canviar-se, arreplegar les maletes i recollir l’encàrrec del sopar. 
Inici del viatge de tornada a casa. L’hora aproximada d’arribada serà l’1’30h (matinada del 
dissabte). En qualsevol cas, la confirmaren per telèfon durant el viatge, segons acordem 
al llistat telefònic. 
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EQUIPAMENT i MATERIAL NECESSARI QUE CAL RECORDAR: 

 

 
Concret per a l’esquí:  

� Guants impermeables d’esquí. � Anorac impermeable. 

� Barra de protector per als llavis. � Pantalons impermeables per a la neu. 

� Braga de coll. � Ulleres per a la neu, aconsellable les “de 
ventisca”. 

� Calcetins diversos per a utilitzar en 
l’esquí i / o calces llargues. � Protecció solar adequada (factor elevat). 

� La roba d’esquí no  és per a dur-la posada durant el viatge. 
  

Per al viatge i per estar a l’alberg: 
Roba d’hivern: pantalons abrigats, xandalls i sabatilles per estar dins l’alberg. 

 
Maletes o bosses de viatge: 

És convenient portar una etiqueta a la vista amb el nom del/a xiquet/a i de l’escola . 
 

 

IMPORTANT:  

� Per favor, us demanem que ens comuniqueu qualsevol cosa rellevant  sobre el/la 

vostre/a fill/a (medicaments, insomni, pipí al llit, malsomnis, al·lèrgies, menjar, etc.) per 

escrit , per tal de tenir-ho en compte. 

� Cal recordar que s’hi ha de lliurar a l’escola els justificants dels pagaments del banc 

(“Caixa Popular”, NÚM. de compte: 3159 / 0005 / 08 / 2208184826 el més aviat 

possible. 

� Recordeu que per atendre qualsevol consulta o suggerència estarem  a la vostra 

disposició a l’escola qualsevol dia, excepte dimecres, de 9 a 10 hores.  

� Tots els dies cridarem a l’escola per a informar del dia a dia. El mateix dia de l’eixida 

us donarem un llistat de telèfons , que servirà per tal de comunicar l’hora d’arribada, tant 

del viatge d’anada com en la tornada. Per comunicar-vos al llarg de la setmana, tant 

amb els mestres com amb els xiquets/es, ens podreu cridar als mòbils que 

assenyalarem al llistat de telèfons . En cas d’emergència, i si no ens localitzeu als 

mòbils, podeu cridar al telèfon de l’alberg. El millor horari és de 19:00 a 22:00 hores, hora 

del sopar. 

� Preguem que els xiquets/es  no porten  mòbil, càmera de fotos ni “gameboy” o 

semblant.  Creguem que no són necessaris ni per tant apropiats, i quasi sempre originen 

problemes. 

� Recordar-vos eixirem des de l’aparcament del camp de Futbol del mundial a les 

8’00 hores del dilluns 9 de Gener de 2012 , per tant heu d’estar a les 7’45 hores , i que 

cada xiquet/a ha de dur esmorzar, dinar i beguda per al viatge d’ anada  en una 
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motxilla xicoteta que puguen dur dalt a l’autobús. 
 

VIATGE A LA NEU 2012 � 
“SETMANA D’ESQUÍ A PORT AINÉ” 

 

 
 
PREU ORIENTATIU DEL VIATGE:  (A DATA D’AVUÍ, 16-11-11), 
PER A 30 ALUMNES 325€ 
 
INCLOU: 

- Autobús per als desplaçaments. 

- Segurs de viatge i per a la pràctica de l’esquí. 

- Allotjament i pensió completa des de la nit del dilluns fins la tornada, a l’alberg 

“L’ORRI DEL PALLARS”. 

- Activitats d’animació a l’alberg. 

- Lloguer del material d’esquí: esquís, botes, bastons i cascos. 

- Forfait en l’estació de La Molina de dimarts a divendres (4 dies). 

- 8 hores de classes d’esquí en monitors (dos hores cada dia). 

 
FORMA DE PAGAMENT: 

Mitjançant transferència bancària en qualsevol sucursal de “CAIXA POPULAR”  al 

compte de l’escola:  Nº 3159 / 0005 / 08 / 2208184826 

El pagament el podeu fer segons una de les dues opcions següents: 

 

� OPCIÓ  A : en dues parts, una primera entre el 17 de novembre i el 25 de novembre 

de 180€, i una segona entre l’26 de novembre i el 5 de desembre de 145€. 

 

� OPCIÓ  B : abonar el total, entre el 25 d’octubre i el 10 de desembre. 

 
En qualsevol cas, heu de fer constar el nom del xiquet o xiqueta en e l moment de 

l’ingrés i entregar còpia a Direcció . 

Si hi ha alguna anul·lació es retornarà el que estiga estipulat en normativa (bus i 

berenar/sopar NO). 

PER OBTINDRE MÉS INFORMACIÓ PODEU CONSULTAR LA PÀGINA WEB DE 

L’ALBERG I DE L’ESTACIÓ D’ESQUI, A LES SEGÜENTS ADRECES: 

www.lorridelpallars.com (alberg l’orri del pallars) 

www.portainé.com  (estació de Port Ainé)  



 4

VIATGE A LA NEU 2012   � 

 
AUTORITZACIONS 

Catarroja a  …… de ....................... de 2011 
 

......................................................................................... pare/mare/tutor/a autoritze al meu  
 

fill/a ................................................................................... a participar en el viatge a la neu 
2012 del C.P. Jaume El Conqueridor, del 9 al 13 de gener de 2012. 
 
Així mateix, autoritze els professors acompanyants del viatge a prendre les mesures 
adients en cas d’accident i d’acord amb l’equip de metges que l’atenguen.  
 

Signatura del pare/mare/tutor: 
 

���� Omplir només en cas de que necessite prendre medic ació 
 
......................................................................................... pare/mare/tutor/a autoritze al meu  

fill/a ................................................................................................. que es prenga aquestos 

medicaments .......................................................................................................................... 

.......................................   quan li faça falta o cada  .................................hores. 

 
Signatura del pare/mare/tutor: 

 
 
FITXA  PERSONAL  
 
NOM: ............................  COGNOMS: .......................................................... CURS: ........... 

EDAT: ......... TELÈFONS: ..................................................................................................... 

(Subratlleu els telèfons que preferiu que fiquem al llistat que donarem a les famílies ) 

FARÉ EL PAGAMENT SEGONS L’OPCIÓ:    � A – en dos parts 

               � B – el total en un sol pagament 

TALLA (NÚMERO) DEL CALCER: .......................... ALÇADA: ................................ 

NIVELL D’ESQUÍ:  

 

 

 

 

GRAPEU ACÍ UNA 
FOTOCÒPIA DE LA 
TARJETA  DE LA 
SEGURETAT SOCIAL 
 

 

 

� 0 � No ha esquiat mai  

� 1 � Ha esquiat en una ocasió  

� 2 � Ha esquiat més d’una vegada  

� 3 � Ha esquiat en moltes ocasions  


