
› L’Ampa de Salesianes Sepúlveda , juntament amb l’Ampa de Salesians i Naïfar, 
organitzen una sortida a la neu de 2 dies el 9-10 de març 2019 per a TOT l’alumnat 
de primària i ESO dels dos centres .

› Aquesta sortida té la finalitat d’educar en l’àmbit de la convivència, promoure el 
coneixement i despertar l'interès per l’esquí en el medi natural, gaudint de la 
pràctica de l’esport 

› A més a més de facilitar la relació entre Companys i monitors realitzant activitats a 
la natura de manera lúdica i saludable.

› Els alumnes estaran acompanyats de monitors de l’empresa Naïfar i Viatges Estiber, que 
s’ocuparan del bon funcionament  de l’activitat i vetllaran pel compliment de les normes 
establertes per aquest tipis d'activitat.
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L´ESTACIÓ D´ESQUÍ:

https://www.google.es/imgres?imgurl=https://www.masella.com/media/cache/FotosThumb800/uploads/fotos/a3c65c4cee86d30f8402a3c9532619c765fcb3a3.jpeg&imgrefurl=https://www.masella.com/&docid=H-4MY6bMg6837M&tbnid=4XlExc7-40-JDM:&vet=10ahUKEwjC_rqL2YreAhVHCywKHZBZCwAQMwguKAAwAA..i&w=800&h=600&bih=603&biw=1280&q=masella&ved=0ahUKEwjC_rqL2YreAhVHCywKHZBZCwAQMwguKAAwAA&iact=mrc&uact=8


ALLOTJAMENT: ALBERG ABRIGALL



SERVEIS:

› 1-restaurant

› 2-sales polivalents

› 3-sala de jocs

› 4-discoteca

› 5-televisió

› 6-bar

› 7-parking

Alberg situat a peu de pistes



PLANING CAP DE SETMANA:

› Dissabte:

› 6:00    Sortida de Barcelona (c/rocafort,42) (parada per esmorzar) 

› Cal venir vestits amb la roba d´esquí

› 9:00    Arribada a Masella (lloguer material, forfait, pistes)

› 10:00 Inici curs esquí

› 13:00 Fi curs esquí (els recullen els monitors acompanyants)

› 14:00 Dinar 

› 15:00 Esquí lliure amb monitor acompanyant

› 17:00 Arribada a l´alberg (acomodació, dutxa, berenar, descans)

› 19:00 Jocs de tarda (campionats de futbolí ,ping-pong...)

› 19:00 Jocs a l´aire lliure (si el temps acompanya)

› 20:30 Sopar

› 21:30 Discoteca (per als més valents...) i festa Carnestoltes

› 23:00 Habitacions



PLANING CAP DE SETMANA:

› Diumenge

› 8:30     Esmorzar  (preparació per anar a pistes)    

› 10:00 Inici curs esquí

› 13:00 Fi curs esquí (els recullen els monitors)

› 14:00 Esquí lliure amb monitor acompanyant

› 15:30 Dinar familiar

› 17:30 Sortida autocar (Masella)

› 21:30 Arribada Barcelona (c/Rocafort,42)



QUE HE DE PORTAR PER ESQUIAR:

› 1- Roba d´esquí 

(anorak, forro polar, pantaló impermeable i guants)

› 2-Samarreta interior tèrmica

› 3-Pantalons interiors tèrmics o malles 

› 4-Gorro pel cap

› 5-Buff per tapar la cara

› 6-Mitjons gruixuts

› 7-Ulleres de sol o mascara

› ATENCIÓ: el lloguer inclou esquís, botes, pals i casc



QUE HE DE PORTAR PER DESPRÉS D´ESQUIAR:

1-Roba còmode per després d´esquiar

2-Botes per caminar per la neu

3-Recanvis de roba interior

4-Pijama

5-Kid de neteja personal

6-Tovallola gran i petita

7- Disfressa (fàcil) Carnestoltes per la festa de la nit  
(algun detall:capa, barret,etc)



INFORMACIONS D´INTERÈS:

1-Els nens i nenes aniran acompanyats en tot moment de monitors 
des de la sortida de Barcelona

2-Si algú porta el material d´esquí, se li retornarà una part de diners 
en concepte de lloguer

3-Els nens i nenes estaran coberts durant tot el viatge de qualsevol 
tema mèdic que fos necessari, tant a pistes (contusions, talls...) 
com després d´esquiar (febre, mal estar..). Cal entregar el carnet 
sanitari del CAP als monitors

4-Les classes d´esquí seran per nivells (debutants-nivell 1- nivell 2)

5-Si algú que ja ha pagat, és baixa d´última hora?

Fins 24 hores abans, es retornen els diners

Si és el mateix dia, es retorna el 50%



PAGAMENT:

› Es farà un primer pagament de 54 € en el moment de portar la butlleta d´inscripció que serà la 
setmana del 5-9 novembre

› El segon pagament serà de 100 € la setmana del 17-21 de desembre

› El tercer pagament serà de 100 € la setmana del 25-28 de febrer

› Caldrà fer els pagaments al següent número de compte:

És necessari posar en la referència el nom del nen o nena

ES52-2100-0674-7402-0021-1928

Important: de l´agència ens faciliten talonaris de 100 números a 2€ per 
que els nens i nenes que vulguin els puguin vendre i finançar-se una 
part del viatge.
El sorteig és a l´abril i inclou un cap de setmana a Andorra, tablet, 
material esquí, bici de muntanya...



ALTRES:

› En tot moment tindrem un blog on anirem penjant el 
dia a dia del que anem fent...

› La sortida és per primària i ESO

› Cap la possibilitat de fer un dinar de germanor el 
diumenge amb els pares i mares que vulguin pujar 
per veure els nens i nenes.

› En aquest cas el preu del dinar serà de 12€ per
persona ( pels nens i nenes inscrits a l’esquiada està
inclòs).


