
VIATGES FINALS DE CURS ESO 2020-21

Sortida: Dilluns dia 31 de maig Hora: 08.00h davant del Mercadona

Tornada: Dimecres 2 de juny Hora prevista: en funció del viatge

Viatge 1r d’ESO
vinculat al Treball de Síntesi

Viatge 2n d’ESO
vinculat al Treball de Síntesi

Tarragona romana

● 1r dia: Sortida a les 08.00h i arribada a
l’Hotel*** Santa Mónica Playa (Salou,
Tarragona), dinar per compte del grup i visita a
la Tarraco romana amb guia.

● 2n dia: Al matí activitats de platja (caiac,
skimboard, volei platja i paddle surf) amb
dinar de picnic. A la tarda ruta de bici amb
guia.

● 3r dia: Snorkel,  dinar i tornada a Barcelona
cap a les 17.00-17.30h.

Alta Ribagorça

● 1r dia: Sortida a les 08.00h i arribada al
camping Alta Ribagorça (Les Bordes, Lleida),
dinar per compte del grup i ruta del romànic a
la Vall de Boí amb guia.

● 2n dia: Senderisme amb bastons pel Parc
Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant
Maurici amb guia, amb dinar de picnic.

● 3r dia: ruta amb caiac pel Congost de
Mont-rebei (Noguera Ribagorçana), dinar
(15.00h) i tornada a Barcelona cap a les
20.00h.

Viatge 3r d’ESO
vinculat al Treball de Síntesi

Viatge 4t d’ESO

Gola del Ter

● 1r dia: Sortida a les 08.00h i arribada a la casa
de colònies Garbinada (Torroella de Montgrí,
Girona), dinar per compte del grup i ruta
d'orientació amb guia.

● 2n dia: Activitats de platja (caiac, kitesurf, rais
i rocòdrom + 1 activitat més), dinar a la casa
de colònies.

● 3r dia: visita al Parc dels Aiguamolls de
l'Empordà per compte propi a les Illes Medes
amb vaixell (13.30h), dinar de picnic i tornada
a Barcelona cap a les 18.00h.

Delta de l’Ebre

● 1r dia: Sortida a les 08.00h i arribada a l’alberg
Sant Carles de la Ràpita (Sant Carles de la
Ràpita, Tarragona), dinar per compte del grup i
visita espais de la Batalla de l'Ebre amb guia.

● 2n dia: Port Aventura amb dinar ticketplus.

● 3r dia: Ruta amb bicicleta pel delta amb guia,
arrossada a l’alberg i tornada a Barcelona cap a
les 18.00h.
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DOCUMENTACIÓ BÀSICA

1. Document de responsabilitat Covid-19. S’ha de portar signat el mateix dia de

la sortida.
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2. Document de compromís de famílies.

3. Actualització telèfons de contacte de familiars.

4. Actualització telèfons de contacte alumnat.

5. DNI o NIE.

6. Targeta sanitària.
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INFORMACIÓ PRÀCTICA

Allotjaments

Viatge de 1r d’ESO a Tarragona

Hotel*** Santa Mónica Playa, Salou, Tarragona.

Pensió completa.

Viatge de 2n d’ESO a l’Alta Ribagorça

Camping Alta Ribagorça, Les Bordes, Lleida.

Pensió completa.

Viatge de 3r d’ESO a la Gola del Ter

Casa de colònies Garbinada, Torroella de Montgrí, Girona.

Pensió completa.

Viatge de 4t d’ESO al Delta de l’Ebre

Alberg Sant Carles de la Ràpita, Sant Carles de la Ràpita, Tarragona.

Pensió completa.

Normativa

1. L’alumnat podrà portar telèfon mòbil i fer-ne ús les estones de lleure i quan ho

autoritzi el professorat acompanyant. Queda sota la seva responsabilitat

tenir-ne cura en tot moment.

2. Encara que no és necessari, podran portar diners per a les seves despeses

personals, però un màxim de 20€.

3. La família informarà al tutor/a de tot el que tingui relació amb al·lèrgies,

patologies o medicació prescriptiva i signarà, en el seu moment, un document

exprés d’autorització o informació.

4. La família facilitarà un telèfon de contacte al tutor/a que haurà d’estar

disponible durant tot el viatge.
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Què han de portar al viatge?

Higiene personal

▪ Mascaretes individuals per a cada dia, i un parell de reserva.

▪ Pot individual de gel hidroalcohòlic.

▪ Xampú i gel de bany.

▪ Raspall i pasta de dents.

▪ Tovallola petita.

▪ Tovallola de dutxa.

▪ Crema solar.

▪ Pinta o raspall del cabell.

▪ Desodorant.

▪ Productes d’higiene personal.

Roba específica

▪ Banyador.

▪ Xancles de platja.

▪ Xancles de platja tancades pel viatge de 2n d’ESO, si en tenen.

▪ Tovallola de platja.

▪ Impermeable lleuger (si en tenen).

▪ Roba d’abric per a la nit (jaqueta, jerseis).

▪ Vambes d’esport.

▪ Calçat de muntanya pel viatge de 2n d’ESO, si en tenen.

▪ Gorra.

▪ Ulleres de sol, si en tenen.
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Mudes

▪ Mudes completes per 2 dies. En general roba còmoda.

Roba de llit

▪ Viatge de 1r d’ESO a Tarragona: no cal roba de llit.

▪ Viatge de 2n d’ESO a l’Alta Ribagorça: han de dur sac de dormir.

▪ Viatge de 3r d’ESO a la Gola del Ter: han de dur sac de dormir.

▪ Viatge de 4t d’ESO al Delta de l’Ebre: no cal roba de llit.

Piscina

▪ Viatge de 1r d’ESO a Tarragona: Sí tindran la piscina oberta.

▪ Viatge de 2n d’ESO a l’Alta Ribagorça: Sí tindran la piscina oberta.

▪ Viatge de 3r d’ESO a la Gola del Ter: Sí tindran la piscina oberta.

▪ Viatge de 4t d’ESO al Delta de l’Ebre: No saben si podran tenir la

piscina oberta.

Material escolar

▪ Llibreta i estoig amb material d’escriptura.

▪ Dossier del Treball de Síntesi (1r, 2n i 3r d’ESO). Els els donarem

nosaltres.

Diners

▪ 20€ màxim.

Mòbil

▪ Telèfon mòbil (si en tenen i el volen portar) i carregador. Hi ha

activitats en què se’ls permetrà fer-ne ús. L’alumnat no podrà fer servir

el telèfon mòbil sense autorització prèvia del professorat acompanyant.

▪ Podran rebre i fer trucades familiars cada nit després de sopar.
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Menjar

▪ Esmorzar i dinar només del primer dia.

Medicaments

▪ Cada alumne porta, i se’n fa responsable, dels medicaments que

necessiti i prengui habitualment.

▪ Biodramina si es maregen a l’autocar o en vaixell, en el cas del viatge

de 3r d’ESO.

Altres

▪ A més de la maleta, han de portar una bossa lleugera pel dia a dia.

▪ Ampolla d’aigua.

▪ Paraigües plegable petit (si es preveu pluja al lloc d’estada).

▪ Una lot.

▪ Repel·lent d’insectes.

▪ Original de la targeta sanitària i del DNI/NIE (els menors de 14 anys, si

en tenen).
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TREBALLS DE SÍNTESI (1R, 2N I 3R D’ESO)

Cada alumne/a treballarà sobre el seu propi dossier individual, tot i que s’organitzin

en grups col·laboratius de Treball de Síntesi.

Els grups de Treball de Síntesi els confeccionaran els professors a partir de les parelles

que els mateixos alumnes proposin.

Abans del viatge, aquest dijous 27 de juny, a l’hora de tutoria, els tutors i tutores

presentaran els dossiers de Treball de Síntesi a l’alumnat i ja podran començar a

treballar les activitats d’introducció.

Disposaran d’una estona cada dia durant el viatge per treballar les activitats del

dossier.

A la tornada del viatge, el dijous 3 de juny dedicaran l’estona lectiva a completar els

dossiers i preparar la presentació del Treball de Síntesi que faran el dia següent,

divendres 4 de juny.
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