
 

SORTIDA A LA NEU’23 ESCOLA BOGATELL 

REUNIÓ FAMÍLIES 24/10  

Presentació de l’activitat: 

 

- Hora i lloc de sortida/arribada. Punt de trobada 

c/Doctor Trueta cantonada amb c/Pamplona (porta parvulari escola).  

 

- Convocatòria: Divendres 17/2 a les 16:45h. Sortida 17:00h.      

Hora prevista arribada: Dilluns 20/2 a les 20:30h. aprox 

 

Equip monitors/es acompanyants.  

Tot l’equip tècnic acompanyant disposa de Titulació ROPEC i alt nivell 

esquí/snow. Són tècnics i tècniques que, majoritàriament, treballen amb 

CET10 al llarg del curs a l’escola Bogatell i l’Institut Icària. Us enviarem 

prèviament a la sortida quin serà el monitor/a de referència per cada curs. 

 

Organització classes esquí amb monitors/es de l’Escola de la Molina 

- 3 hores/dia, pendent d’assignar horaris de les classes, probablement 

al matí. Amb tècnics/tècniques especialitzats de l’escola de la Molina. 

- Grups esquí/snow per nivell, amb l’objectiu de que tots els/les 

participants aprofitin al màxim les classes, podran haver alumnes de 

diferents cursos en un mateix nivell. Això és possible ja que hi hauran 

molts nivells diferenciats (entre participants de l’escola i els 

participants de l’institut Icària que també realitzen la Sortida a la Neu). 

- Sempre hi ha participants de nivell debutant tant d’esquí com d’snow, 

no és necessari saber esquiar per participar a la Sortida a la Neu. 

 

    Organització estones lliures esquí: 

 

- Esquiaran en grups reduits sempre acompanyats amb monitors/es 

propis de la nostra escola. Aprofitem tota la jornada, de 9 a 17h, només 

parant per dinar (aprox. entre 45’-60’).  

- En cas que algun/a participant no vulgui esquiar en algun moment, no 

els forcem i poden descansar, però intentem motivar-los per a que 

aprofitin al màxim la jornada d’esquí/snow. 

 

      Organització material: 

- Cada dia es deixen esquís /taules a una gàbia a pistes. 

- Botes i casc es retornen a l’alberg (important portar bossa) 

- Anada i tornada a pistes en autocar: 5 min aprox. 



 

 

Àpats 

 

Dinar a restaurant de pistes i esmorzar/sopar a restaurant alberg. Self-

service. Totalment adaptat a tot tipus d’al.lèrgies i/o intoleràncies. 

 

Berenar no inclòs. Portar snacks de casa i/o portar petita quantiat de diners 

per comprar a l’alberg (disposen de màquines). Amb uns 10-15€ 

aproximadament hi ha més que suficient per comprar-se alguna cosa per 

berenar els 3 dies. 

 

Organització alberg:  

 

Habitacions de 2-3-4-6-8 persones. Pendent d’assignar, quadrarem 

habitacions per cursos tenint en compte preferències dels nens i nenes. 

 

Tardas (a partir de la finalització de la jornada d’esquí/snow):  

- Activitats opcionals de pagament: Dissabte piscina i diumenge 

excursió amb raquetes de neu. Aquestes activitats es podran 

contractar fins 15 dies abans de la sortida, us enviarem mail recordatori 

al mes de gener. 

 

- Dinamització activitats a l’alberg (no obligatòries): jocs de taula, jocs i 

activitats esportives a pista exterior alberg... 

 

Nits:  

Es farà alguna petita activitat de sopar, però donat el desgast de l’activitat de 

la jornada i que ens llevarem a les 7h. per aprofitar la jornada d’esquí, a partir 

de les 23h. es donarà descans a les habitacions 

 

Protocol indisposició/malaltia/lesió d’algun/a participant 

 

Valoració del coordinador, primera assistència al Centre Mèdic de pistes i, si 

s’escau, assistència al CAP/hospital més proper. 

Trucada a la família, un cop rebem diagnòstic mèdic, indicant les instruccions 

que ens donin al centre mèdic. Depenent de la gravetat de la lesió, valoració 

per part de la família de la continuitat o de la recollida del fill/a a l’estada. 

 

 

 

 

 



 

 

Altres informacions importants: 

 

- Enviament de correus amb informació de l’estada al llarg dels 4 dies. 

 

- Comunicació exclussiva per mail amb coordinació. Evitar contacte per 

watsap/trucada. 

 

 

- Fotos: Es penjaran fotos de l’estada a través d’una aplicació, us donarem 

més detalls abans de la sortida. 

 

- Baixes: segons la normativa, recordar que, es retorna un 60% si la baixa 

es produeix fins a 10 dies abans de la sortida. Un cop hem entrat dins dels 

10 dies previs a l’activitat, només es retorna el 50% de devolució i 

acompanyat de certificat mèdic. No es realitzarà cap devolució sense 

certificat mèdic. Es valoraran situacions excepcionals que poguin suposar 

un % de devolució superior a l’indicat a la normativa. 

 

- Pagaments: Si realitzeu pagament únic abans del 10 de novembre, 

obtindreu un 3% de descompte. En cas de fer pagaments fraccionats, 

cada inici de termini, us enviarem un correu amb les instruccions per fer 

el pagament corresponent. 

 

- Al mes de gener us enviarem un correu amb la convocatòria d’una 2ª 

reunió de famílies inscrites que es realitzarà a inicis de febrer. Al mateix 

correu us detallarem i adjuntarem tota la documentació necesssària a 

omplir (autoritzacions a l’activitat, drets dimatge, fitxa de salut, còpia de 

catsalut i carnet de vacunacions). 

 

En aquesta 2ª reunió us donarem les últimes instruccions, us informarem 

de l’equip de tècnics/ques acompanyant i altres temes organitzatius. 

També serà el moment en el que haureu de lliurar la documentació 

obligatòria degudament omplerta i signada.  


