
 Palma, 14 de febrer  de 2023

Benvolgudes famílies,

Tenim el viatge  enllestit i, per això, us puc confirmar el pla d’activitats i el pressupost.

Com ja sabeu, anam al CDA del Ripollès a Planoles. Els acompanyants del viatge són
Carme Binimelis, Magdalena Estelrich i jo mateix, Xesc Barceló.

SORTIDA: dilluns 6 de març a les 07.55h amb el vol VY3901 (Palma – Barcelona).
Haurem de ser a l’aeroport a les 6h.

Facturarem una maleta (màxim 25kg.) i també podrem dur una motxilla o bossa de
mà. Per tal de prevenir embossos i problemes al control de passatgers, procurarem no
dur líquids, tisores, ganivets i/o d’altres objectes punxants dins la bossa de mà o a les
butxaques.
Recordau que és imprescindible:

● el DNI original (revisau-ne la data de caducitat)
● mascaretes
● el berenar del primer dia

TORNADA: divendres 10  de març  amb el vol de les 16:30  VY3912 (Barcelona – Palma)..

El pla previst és el següent:

Dilluns 6

Vol Palma- Barcelona (7:55)
Trasllat a Planoles
Dinar a l’alberg
Descoberta Planoles

Dimarts 7
Visita a Ripoll+ Scriptorum (9h a 17h)+
Dinar Picnic
Activitat Rocòdrom

Dimecres 8
Senderisme : Camí de Nevà
Dinar a l’alberg
Activitat: Ecologia d’un riu pirinenc

Dijous 9

Sortida a la Vall de Núria ( 9h a 17h)
Descoberta i visita +  escape room
Dinar Alberg de Núria
Parc Lúdic
Tornada a Planoles
Activitat Discoteca

Divendres 10

Comiat i trasllat a Barcelona
Dinar Picnic
Arribada a Barcelona
Vol Barcelona- Palma (16:30)

Ens allotjarem  a l'Alberg de Planoles en habitacions múltiples.



El preu és el següent:

Camp d'Aprenentatge 15

Estada Alberg 158

Viatge Kontiki (1) 125

Activitat extraescolar 1 11

Activitat extraescolar 2 11

Parc Lúdic Vall de Núria 10

Despeses acompanyants 35

Despeses imprevistes (2) 9

Subtotal 374

Reserva -60

TOTAL A INGRESSAR 314

(1) El preu inclou vols, trasllats d'autocar, assegurança,
(2) Aquestes despeses són per a eventualitats, com per exemple algun medicament o bestreta
de transport. El sobrant d'aquesta quantitat, en cas que n'hi hagi, serà retornat en forma de
descompte de les sortides/activitats o es destinarà a alguna necessitat de la classe.

Us pregam que ingresseu aquesta quantitat al compte del banc de Sabadell:

ES16 0081 0159 6000 0146 0355

Posau el nom de l'alumne/a a l’ingrés (no és necessari presentar cap justificant). Us
agrairíem que féssiu el pagament dins el termini comprès des d’avui fins 24 de febrer

La documentació necessària durant el viatge és el DNI i l’original o una fotocòpia de
la targeta de la Seguretat Social o mútua. Quant a doblers, els alumnes poden dur
fins a un màxim de 40 euros.

A classe començarem a parlar d'altres aspectes com les normes de convivència, l’ús
dels telèfons mòbils, la roba, els estris, etc.

Per parlar del viatge i aclarir dubtes, us convocam a una reunió el proper dimecres 22
de febrer, a les 16.30h, a l’aula de 3r d’ESO.

Així mateix, estic a la vostra disposició per a qualsevol altra qüestió. Em podeu escriure
a xesc@matadejonc.cat.

Salutacions cordials,

Francesc Barceló


