
 
 
 
Benvolguts pares i mares: 
 

Ens complau informar-vos sobre un projecte del nostre centre adreçat als vostres 
fills i coordinat pel Dept. d'Educació Física com a part integrant dels continguts de l’àrea 
d’Educació Física: es tracta d’una sortida a la muntanya per fer activitats esportives amb la 
neu 
 

Les activitats a la natura suposen pels alumnes una bona oportunitat per gaudir i 
conèixer el medi ambient, per poder després respectar-lo. Anar a la muntanya a realitzar 
activitats esportives és una de les millors maneres per aconseguir aquest objectiu. 

 
Per això tenim previst organitzar una estada a la neu de quatre dies amb alumnes 

d'aquest centre. Els alumnes conviuran durant tres dies i aprendran o milloraran les 
nocions d’esports que es poden practicar a la natura : esquí, esquí de fons, , activitat de 
banys termals etc... (les activitats poden variar en funció del clima i possibilitats de 
realitzar-les)  
 
Dies: 12, 13, 14 i 15  de Gener del 2016. 
 
El preu aproximat és de 250 euros, i pot variar en major o menor quantitat en funció 
del número d'alumnes que s'apuntin. 

És important saber que els vostres fills es podran autofinançar part de la sortida a la neu 
amb talonaris de loteria (100 euros). Cal fer prèviament una paga i senyal i per donar 
informació realitzarem unes reunions informatives amb els alumnes i els pares i mares 
abans de marxar. 
 

El DPT d'Educació Física 
......................................................................................................................................................... 
La paga i senyal és de 100 eur. Caldrà ingressar-los a Caixa Catalunya (núm. de 

compte 2013-0371-80-0200733574 ) abans del 31  d’octubre de 2015, 
posant com a  concepte ESQUIADA i  el nom i curs-grup de l’alumne, i retornar 
aquest full juntament amb el justificant de l’ingrés al professor d’Educació Física. 
 
Jo................................................................ amb DNI................................................ 
 
pare/mare/tutor de l'alumn___................................................ del curs............grup......... 
 
l'autoritzo a realitzar la sortida a la neu a la Cerdanya els dies 12,13,14 i 15  de Gener del 
2016. 
 
 
Signatura 
 

Reunions informativa amb els pares i mares :  

Dia 7  d’OCTUBRE DIMECRES les 19h (gimnàs-sala d’actes) 


