
CURS 2014-2015 

22, 23, 24 d’abril 
http://www.xtec.cat/eda-flix/ 

 

 

ZONA ESCOLAR RURAL EL SIÓ 
Bons aires s/n. 25315 Butsènit d'Urgell 

 

tel/fax: 973430166 

e-mail: zerelsio@xtec.cat 

        http://www.xtec.cat/zerelsio  

Cal prendre: esmorzar i dinar  del primer 
dia (porteu-ho en una motxilla a 
part). 

En una bossa de viatge o motxilla cal por-

tar: una lot (llanterna), mudes, samar-

retes, gorra, calçat lleuger (bambes), 

xancles bany, tovallola de bany, can-

gur o similar, necesser, jersei de mà-

nega llarga o jaqueta, pijama i moca-

dors, estoig petit i carpeta. 

Cal portar sac de dormir o joc de llit. 

Si teniu binocles les podeu dur. 

No porteu objectes de valor. 

Ho teniu tot pagat, no cal que porteu di-

ners. 

Cal que abans de marxar doneu la  tar-
geta sanitària  a la mestra. 

 

 

PREU DE LA SORTIDA:  
(viatge, allotjament i tallers)                                   

                                                               
A pagar per l’alumne/a  
87€ - 5€ de la bestreta= 82€ 
 
 

De l’AMPA es rebrà la subvenció: 

• Nens/es AMPA: 40 € 
 

DADES D'INTERÈS. 
Estarem allotjats a l’Alberg Vilar Riu de 

Baix, de Flix. 

El telèfon és el 977265372. Us preguem 
que no truqueu si no és absolutament im-
prescindible. 

Es prega pagament  
abans del divendres 17 d’abril. 



DIMECRES, 22 D’ABRIL 
 

Sortida amb autocar:  
09:00h Puigverd d’Agramunt 

09:10h  Preixens 

09:15h  Les Ventoses 

09:20h Butsènit d’Urgell 
 

11:00h. Arribada i esmorzar a l’EdA de  

Sebes i meandre de Flix. 

11:30h. Distribució d’habitacions. 
  Descoberta de l’entorn. 
13:30h. Dinar a l’alberg. 
15:00h. Activitat tarda. Visitem Flix: molí, 

refugi antiaeri, castell i pas de barca. 

17:30h. Berenar a l’alberg. 

18:00h. Activitats de tarda. 

20:30h. Sopar. 

21:30h. Passejada nocturna. 

23.00h. Bona nit. 
 

DIJOUS, 23 D’ABRIL 
 

8:15h. Esmorzar. 

09:15h. Sortida a la reserva natural de  

Sebes. 
 

09:30h. Inici d’activitats al Mas del Direc-

tor: 
C.Mitjà i Superior: El bosc de les energies. 

E.Infantil i C.Inicial: Cavalls i cigonyes. 

 

13:30h. Dinar-pícnic al Mas de les Cigonyes. 

15:00h. Activitat tarda: Visitem el Centre 

d’Interpretació del Camí de Sirga. 
 

16:30h. Tornada a l’alberg. 
17:00h. Berenar. 

17:30h. Activitats de tarda: Esplai esportiu. 

20:30h. Sopar. 
22:00h. Joc de nit. 

23.30h. Bona nit. 

 

 

 

 

DIVENDRES, 24 D’ABRIL 
8:15h. Esmorzar i preparar l’equipatge. 
 

09:15h. Activitat matí:  

C.Mitjà i Superior: Baixada amb caiac. 

E.Infantil i C.Inicial: Sortida amb lla-

gut català. 

12:30h. Retorn a l’alberg. 

13:30h. Dinar a l’alberg. 

15:00h. Viatge de tornada. 

17:00h. Arribada APROXIMADA  

al primer poble. 
 
 

 


