
 
 

COMUNICAT D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS Data del comunicat: 2 de febrer de 2015 

 

 Activitat: Clubs esportius 

Motiu: 5è, 6è i 1r d' ESO - Curs d'esquí alpí o curs d'snowboard; 6,7 i 8 de març de 2015 

 
          
Curs d'esquí alpí o d'snowboard destinat als alumnes de 5è, 6è i 1r d'ESO 
 
Dates: dies 6, 7 i 8 de març de 2015 
Sortida: divendres 6 de març, a les 16.30 h, des de la zona d'autocars de l'Escola 
Arribada: diumenge 8 de març, a les 18.30 h (aproximadament), al mateix lloc 
Les famílies interessades a recollir el darrer dia els alumnes directament a l'estació hauran 
d'enviar un correu electrònic a l'adreça svazquez@betania-patmos.org tot facilitant un número de 
telèfon de contacte per poder comunicar l'entrega dels alumnes.  
Pistes: La Masella                       
Allotjament: Campus Cerdanya Puigcerdà. Tel. 972 880 810 Avinguda Ramón Condomines, 14 
Preu: 312 € (no inclou el lloguer del material) 
Material opcional: 
Lloguer de material d'esquí 2 dies (esquís, botes, bastons i casc): 19,00 € 
Lloguer de material d'snow 2 dies (taula, botes i casc): 29,00 € 
 
Les places mínimes per dur a terme l'esquiada són 40 alumnes. 
 
El preu inclou: 
- 1 professor d'esquí o snow tot el dia.        - Menú del sopar de divendres, autoservei.                                
- 2 forfaits amb assegurança.                     - Menú del migdia de dissabte i diumenge a pistes. 
- Professors acompanyants de l'Escola.      - Habitacions d'entre 4 i 6 persones amb bany. 
- Allotjament amb 2 pensions completes.     - Activitats complementàries. 
- Desplaçaments en autocars.                                     
 
 
Nivells:   A)  DEBUTANTS       B)  OCASIONALS      C)   HABITUALS       D)  EXPERTS 
Els alumnes han d'indicar el nivell (A, B, C o D) en el resguard adjunt d'autorització. 
El primer dia se'ls farà una prova pràctica per garantir l'homogeneitat dels grups.                                 
 
QUÈ CAL PORTAR (és important portar tot el material marcat; recordeu que l'Escola no es fa 
responsable dels objectes perduts): 
 
Equipament bàsic:       - necesser personal, tovallola i roba de recanvi;  
                                   - botes i sabatilles esportives;  
                                   - sac de dormir, pijama i llanterna.                   
Equipament per a la neu:    - roba interior tèrmica, pantalons impermeables i anorak; 
                                          - gorra, guants, ulleres de sol, buff, crema protectora de cara i llavis;                                                
                                          - CASC OBLIGATORI. 
 
Altres: original o fotocòpia de la targeta del Servei Català de la Salut. 
 
IMPORTANT: AMB L'OBJECTIU DE NO ALTERAR EL PROGRAMA, NO ES PERMETEN ELS 
TELÈFONS MÒBILS NI LES VISITES DE FAMILIARS O D'AMICS DURANT EL CAP DE 
SETMANA. 
         
Les opcions per portar l'equipatge i el material dels alumnes a l'Escola són dues: 
- Al matí del 6 de març, de 7.30 h a 8.30 h, es podrà deixar el material a la Sala polivalent situada 
sota l'edifici de Recepció de l'Escola.  
- A la tarda del mateix dia, a partir de les 16.30 h, es podrà deixar el material directament a 
l'autocar, que estarà situat a la zona d'autocars de l'Escola.   
 
 INSCRIPCIÓ EN LÍNIA: 
 
A partir del 3 de febrer de 2015 
 
La inscripció s'ha de realitzar en línia a través de la web de l'Escola, www.betania-patmos.org. 
Una vegada situats a la web, cal indentificar-se com a usuari registrat. Per fer-ho, s'ha d'anar a 
l'apartat d'àrea privada (situat a la dreta) i s'han d'introduir les següents dades: 
  
           



 
            1) usuari (NIF del pare o de la mare); 
            2) contrasenya. 
  
Un cop identificats, aneu al menú "activitats -Inscripcions". 
Pas 1:Trieu el fill/a que voleu inscriure. 
Pas 2: Seleccioneu "activitats esportives" i marqueu l'activitat "Curs d'esquí o snowboard". 
Pas 3: Seleccioneu l'horari disponible i feu clic a "afegir a noves inscripcions". 
Pas 4: Confirmar la inscripció. 
 
En cas de pèrdua de la contrasenya s'ha de clicar la icona "Heu oblidat la contrasenya? situada 
dins de l'apartat "àrea privada" i seguir el protocol indicat. 
Les inscripcions acceptades seran incloses en el rebut de l'Escola de març. L'anul•lació de la 
inscripció a menys d'una setmana de la sortida tindrà un cost equivalent al que repercuteixin a 
l'Escola els diferents serveis contractats. 
 
 
Departament d'Educació Física i Esports de l'Escola BetàniaPatmos 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
RESGUARD D'AUTORITZACIÓ DEL CURS D'ESQUÍ o D'SNOWBOARD 2015 
CURSOS 5è, 6è i 1r d'ESO 
 
ENCERCLEU LES OPCIONS DESITJADES I RETORNEU AQUEST RESGUARD ABANS DE  
DILLUNS 23 DE FEBRER  
 
Autoritzo el meu fill/filla____________________________________________________________  
 
del curs______de________ classe_______a participar en el       Curs d'Esquí Alpí      SÍ      
                                                                         
                                                                                                  Curs d'Snowboard     SÍ        
 
que organitza l'Escola per als alumnes de 5è, 6è i 1r d'ESO els dies 6, 7 i 8 de març de 2015.  
 
Adreces electròniques de contacte:_________________________________________________ 
 
Telèfons de contacte : ___________________________________________________________ 
 
Observacions (al·lèrgies, intoleràncies alimentàries...):__________________________________ 
 
                                       
Nivell d'esquí o d'snowboard:   A) DEBUTANT     B) OCASIONAL     C) HABITUAL    D) EXPERT 
 
Lloguer de material:    SÍ    -    NO                           
 
Omplir únicament en el cas de lloguer de material: 
 
Alçada: __________ cm                 Pes: __________ kg                       Núm. de peu: __________ 
 
 
Signatura:                                                                                                  Data: 
 
IMPORTANT: Una vegada realitzada i acceptada la inscripció en línia, és imprescindible que els 
alumnes entreguin signat aquest resguard d'autorització al professor Sebastià Vázquez abans del 
dia 23 de febrer.I 

 


