
  

Benvinguts!

Viatge d'estudis a la Vall de Boí
Del 16 al 20 de març 

REUNIÓ DE PARES I MARES 2n D'ESO
4 de març



  



  



  

Introducció

● Convivència en un escenari i una dinàmica diferents.

● Entorn natural privilegiat i culturalment molt ric. 

● Activitats adequades al medi i basades en la feina de camp: 

– Activitats d'orientació espacial

– Estudi d'un ecosistema fluvial

– Excursió al parc d'Aigüestortes

– Interpretació del romànic

● S'han acordat prèviament 

les normes de convivència.

● Tothom torna satisfet del que aprèn i creix. 



  

● Feina en equip

● Esperit crític: argumentació d'idees

● El consens. Presa conjunta de decisions.

● Fomentar l'esperit de recerca

● Noves tecnologies i mitjans audiovisuals 

● Col·laboració conjunta pares/professors/alumnes

Metodologia





  

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

Descoberta de 
l'entorn.
Exercicis 

d'orientació, 
cartografia i 

GPS

Coneixem els 
ecosistemes 

fluvials.
Química i 

termalisme a 
Caldes.
Taller 

d’Astronomia

Itinerari pel
Parc Nacional 
d'Aigüestortes

Ruta pel 
Romànic  de 

Taüll. 
Coneixement de 
petits mamífers

Cloenda i 
tornada

Programació



  

● DNI  original o certificat de resident original. Comprovau-ne la vigència. 

● Targeta d’assistència sanitària o fotocòpia Seguretat social o assegurança familiar

● Roba d’abric: folre polar o similar, anorac, impermeable. Mudes per a 5 dies.

● Guants, gorra i bufanda i paraigües

● Calçat de muntanya impermeable i calçat d’esport. No és convenient estrenar sabates, 

tampoc necessitarem calçat incòmode o massa fred. 

● Sac de dormir i coixinera. 

● Tovallola, xancletes per a la dutxa i altres estris de neteja personal.

● Motxilla petita i cantimplora (buida) per a les sortides.

● Altres objectes necessaris per al fred, estoig, ulleres de sol, crema...

● Un màxim de 40 € per gastar. 

● Berenar i dinar del primer dia. 

● Poden dur telèfon mòbil, però només el podran utilitzar en el temps lliure i mai durant 

les activitats. 

Llista de material



  

Pressupost

Avió i transport 148 €

Hostal Farré d’Avall (PC) 230 €

Activitats 35 €

Despeses acompanyants 22 €

Imprevistos 7 €

Subtotal 442€

Pagament de reserva -60€

TOTAL 382 €



  

Per acabar

Si han de prendre medicament, tenen
qualque incompatibilitat amb el 
menjar, al·lèrgia o problema que 
afecti la seva
salut, emplenau el full amb les 
recomanacions pertinents.

Canvi de vol. Surt més tard:
VY3923 de les 7.40
Ens veim a les 5.30 a l’aeroport

Dades actualitzades de Temperatura

https://www.meteoclimatic.net/perfil/ESCAT2500000025527A?screen_width=1360


  

Moltes gràcies per la vostra assistència i col·laboració!
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