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Per què volem fer un viatge de fi d’etapa?
record per a sempre del
centre on han estudiat i dels amics que hi han
Perquè es queda com a un
fet.
Perquè és

divertit!

Perquè forma part del seu

creixement.

aprenentatge i

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. Delta de l’Ebre, esports i multiaventura: caiac, descens
barrancs, escalada, tir amb arc, senderisme, Port Aventura,
Barcelona. 399€
2. Pirineu i esports d’aventura: Descens barrancs,
senderisme, Parc natural d’Aigües Tortes, Ecomuseu,
multiaventura,... 396€

Què els hi hem proposat:
3. La Cerdanya, esports i aventura: Espeleologia, trekking
fluvial, bici de muntanya, equitació, jocs de nit, visita a
Puigcerdà, visita Cosmocaixa a Barcelona. (365€ amb vaixell i
un dia més; 435€ amb avió i un dia menys)
4. Proposta més econòmica: Uns 300€ i 4 dies i 3 nits
basant-nos en les opcions anteriors però un poc reduïdes.

I ells, què han triat?
Experiència al Delta de l’Ebre, esports i Port aventura:
1.

2.
3.
4.
5.

Trobada a l’aeroport de Maó i embarcament cap a Barcelona. Arribada i assistència
d’una guia d’Educatours. Autocar cap al Delta de l’Ebre. Arribada a l’hotel.
Acomodació, presentació del monitor i dinar. A la tarda piragüisme al riu Ebre.
Sopar. Jocs o discoteca.
Esmorzar. Activitat de descens de barrancs. Dinar picnic. Continuació de l’activitat.
Sopar. Després de sopar discoteca o jocs.
Esmorzar. Al matí activitats de multiaventura (escalada, tir amb arc i ponts
tibetans). Dinar. A la tarda creuer fins a la desembocadura del riu Ebre. Sopar i Jocs.
Esmorzar. Tot el dia a Port Aventura. Dinar al parc. Sopar. Jocs o discoteca.
Esmorzar i sortida cap a Barcelona. Arribada i visita panoràmica de la ciutat. Dinar i
temps lliure fins l’hora d’embarcar. Sortida cap a l’aeroport de Barcelona.

Dates i preu final:

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

-

Venda tiquets loteria/panera de Nadal.
Venda bombons, polvorons, ...(Nadal, St. Jordi,...)
Venda coques un parell de dies per setmana.
Venda de samarretes (disseny triat entre els dibuixos que hagueu fet vosaltres)
Venda llibres de 2a mà, roses , punts de llibre per St. Jordi: S’hauria de fer un
parell de tardes de taller per organitzar i fer productes. Sortir a vendre al carrer,
amb paradeta.
Desfilada de models acompanyada de festa (grups de música, alguna actuació)
amb venda de begudes, tiquets sorteig d’alguna cosa.
Torrada de la Diada
Neteja de cotxos els dimecres a les 14h, o dies que hi hagi avaluacions o
reunions d’equips docents,...
Servei de guarda els dies d’equips educatius/avaluacions.
Festa Carnestoltes
12 hores d’un 3x3 de bàsquet.

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 encara que sí que hauran
de participar en les activitats que es decideixin.

Significa

que de cada

grup-classe

sortiran uns

s’encarregaran d’unes activitats en concret i així

responsables

que

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

Vos explicam el funcionament per
comissions
Responsabilitat en una activitat.
Participació en activitats.
Suport del centre per dur a terme les activitats.
Ajuda d’extraescolars (Aina i Iolanda) i de cap d’estudis (Damià)
per a l’organització.

I ara què?
Dia 12 de desembre, quan haguem arrencat i estem
organitzats en comissions i tot vagi sobre rodes, ens tornam a
trobar per donar-vos els detalls del viatge, preus, dates,
pagaments, documentació, i tot el que calgui.
Llavors haureu de signar l’autorització i fer un primer
pagament per reservar plaça per al viatge.
El resguard de l’ingrés i l’autorització del viatge s’hauran de
llliurar abans del 22 de desembre.

Gràcies per la
vostra
col·laboració!

