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Per què volem fer un viatge de fi d’etapa?
● Perquè és un record per a sempre
del centre i dels amics.
● Perquè és divertit!
● Perquè forma part del seu
aprenentatge i creixement.

I per què creiem que ha de ser un projecte?
Perquè el centre aposta per un viatge fet per ells, que el coneguin des del principi, que
l’hagin treballat,

que se l’hagin guanyat entre tots.

Que sigui el final d’un recorregut en el que hi hagin participat tots i totes.

El camí

és important, l’objectiu, clar.
Per açò els necessitam a ells però també a vosaltres, que sou el nostre nexe.

ens ho creiem, sortirà bé!

Si tots

Què els hi hem proposat:
(Els preus estan calculats per a unes 50 persones, 5 dies i 4 nits.
Els preus són aproximats. Dependrà del moment en què
confirmem els pressupostos, bitllets d’avió,...)

1. VIATGE A ASTÚRIES: Senderisme pels Picos de
Europa, visita al Santuari de Covadonga, descens
per canoa, 369€.
2. VIATGE A ASTÚRIES: Senderisme, visita a la
Neocueva de Altamira, espeleologia, parc
d’aventures, descens per canoa, 379€.

Què els hi hem proposat:
3. PIRINEUS: Rafting, visita al Parc Natural d’Aigües
Tortes, Port Aventura i Ferrari Land. 418€.
4. BARCELONA, LA CERDANYA I PORT
AVENTURA: Rafting, espeleologia i Port Aventura.
418€.

I ells, què han triat?
Aventura en Picos de Europa:
Día 12 abril. Menorca – Bilbao – Asturias
Salida del vuelo directo a Bilbao a las 9:15h. Llegada a Bilbao a las 10:15h, traslado al albergue,
reparto de habitaciones y almuerzo.
Por la tarde, visita del Museo de la Minería de Asturias. Regreso al albergue, cena y alojamiento.
Día 13 abril. Parque de Aventura – Llagar de Sidra – Cangas de Onís
Desayuno. Por la mañana realizaremos una actividad a elegir en Parque de Aventura. Regreso al
albergue para el almuerzo.
Por la tarde, visitaremos un llagar de sidra, para ver cómo se fabrica esta singular bebida.
Después conoceremos la localidad de Cangas de Onís, donde destaca el Puente Romano, Plaza
del Mercado, etc. Cena y alojamiento.

Día 14 abril. Descenso en canoa Río Sella - Llanes
Desayuno. Empezamos el día con la actividad de Canoa. Descenderemos el famoso río Sella en
canoas biplazas disfrutando de la aventura y la naturaleza. Almuerzo tipo picnic.
Por la tarde, realizaremos una visita de la villa de Llanes, donde tendremos tiempo libre para conocer
su casco antiguo, pasear por su puerto pesquero o bien disfrutar de alguna de sus preciosas playas.
Regreso al albergue, cena y alojamiento.
Dia 15 abril. Senderismo en Picos de Europa - Paintball
Desayuno. Hoy realizaremos una ruta de senderismo por el Parque Nacional de los Picos de Europa
(Covadonga y los Lagos). Visitaremos el Santuario de Covadonga, la Santa Cueva y haremos un
recorrido a pie para bordear los Lagos Enol y Ercina. Regreso al albergue para el almuerzo.
Por la tarde, realizaremos una Competición de Paintball. Se practica con pistolas que disparan bolas
de gelatina y agua coloreada. Es un deporte seguro ya que las marcadoras y las bolas son
inofensivas. Recomendamos pantalón largo, manga larga y calzado deportivo. Regreso al albergue,
cena y alojamiento.

Dia 16 abril. Museo Altamira – Bilbao – Barcelona – Menorca
Desayuno. Realizaremos una visita al Museo de Altamira. Traslado a Bilbao, almuerzo en
restaurante. Tiempo libre en la ciudad.
A la hora acordada, traslado al aeropuerto para coger el vuelo a Barcelona a las 18:50h.
Llegada a Barcelona a las 20:00h y posterior salida a Menorca a las 20:55h. Llegada a
Menorca a las 21:50h.

Dates i
preu final:
419€

També els hi hem donat idees de com guanyar diners!
-

Venda de paperetes. AO
Venda bombons, polvorons, etc. per Nadal. AO
Venda coques un parell de dies per setmana. AO
Venda de samarretes (disseny fet per ells mateixos) C
Venda de roses i bombons per St. Valentí. C
Torrada de la Diada de Menorca. C
Neteja de cotxos els dies on hi ha més afluència de gent,
com per exemple el dia de lliurament de notes. C
- Mercat nadalenc per al dia de lliurament de notes. C
- Festa Carnestoltes. C

I com ho haurien de fer?
Els hi hem proposat fer

feina per comissions. Què vol dir açò?

Que no han de ser responsables de tot el que se faci per al viatge. Només hauran de
participar de forma
A cada

EFECTIVA

grup-classe

en les activitats obligatòries i en una de les comissions.

sortiran uns

activitats en concret i així

responsables

que s’encarregaran d’unes

el grup sempre estarà informat.

feina però no hem d’estar organitzant els mateixos
sempre totes les activitats perquè es repartirà.
Significa

que hem de fer

Els beneficis es repartiran a parts iguals entre
l’alumnat que participi en les activitats. S’ha de
complir amb el pacte per rebre la part que els
correspon, açò és: participar en les 3 activitats
obligatòries i una comissió.

Vos explicam el funcionament per
grups de feina
Responsabilitat en una comissió. (Assistència i participació)
Participació en totes les activitats obligatòries.
Suport del centre i part del professorat que s’ofereix voluntari,
per dur a terme les activitats. (Damià, Carlos, Toni, Manu, Imma,
Ana, Jesús)
Ajuda d’extraescolars (Iolanda, Damià, Toni i Manu) i de cap
d’estudis (Sebastià i Maica) per a l’organització.

I ara què?
Ara és hora de decidir-se!!! Marxem?

Astúries
12-16 ABRIL 2019
419 €

Omplir l’autorització per al viatge.
- Fotocòpia DNI (vigent a data de tornada del viatge)
- Fotocòpia de la targeta sanitària.
- Resguard 1r pagament: 150€ *
-

DATA LÍMIT PER ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓ:

14 de DESEMBRE de 2018
a DAMIÀ

Si les famílies volen pagar mitjançant transferència:
1. Nombre de compte: La Caixa ES98 2100 1806 4002 0000
2809
2. Concepte de la transferència: IES CAP LLEVANT – NOM
ALUMNE
3. Enviar un email amb el comprovant a
mjuanico@viajesmagon.com

La resta de pagaments

El segon pagament es farà màxim el 8 de
FEBRER i el tercer pagament màxim el 8
de MARÇ.
Els diners recaptats se us donaran just abans del
viatge.

AUTORITZACIÓ I
ACLARIMENTS DE L’EQUIP
DIRECTIU

Gràcies per la
vostra
col·laboració!

