
                 Viatges i colònies Curs 2017-18 

VIATGE DE FI D’ETAPA  A  ANDALUSIA 
Informació Complementària 

 

1. ALUMNES, DESTÍ, CALENDARI I ACOMPANYANTS 
 
CURS: ............................................... 6è d’Ed. Primària 
DESTINACIÓ:  ..................................... Granada 
DATA I HORA I LLOC DE SORTIDA:  ......... 11 de juny, a les 7:00h, Terminal 1 Aeroport del Prat. 
                                                                   VUELING (VY 2111)   Sortida a les 9:10h 
DATA I HORA I LLOC DE RECOLLIDA1:  ..... 15 de juny a la Terminal 1 Aeroport  del Prat. 
                                                                   VUELING ( VY 2112)  Arribada a les 20:55h 
 
RESPONSABLE DEL GRUP I TELÈFON: ...... Mrs. Mª Carmen Fernández , 639 30 40 55 
PROFESSORS/ES ACOMPANYANTS............Sra. Pilar Alegre, Mrs. Cristina farrés, Sra. Concep Muntada, Miss Amy 
 

2. PREU, INSCRIPCIÓ I CANCEL·LACIÓ: 
PREU: ......................................... 740 € (menys  descompte de les vendes que realitzi l’                                                     
alumne; a descomptar en el segon pagament) 
DATA LÍMIT D’INSCRIPCIÓ: ............. 29 de gener 
PAGAMENT: ................................. Es cobrarà en dos terminis:  
Un de 370 € en el rebut de febrer (reserva bitllets avió, no      reemborsable) 
Segon pagament 370 € al  juny (a descomptar de les vendes realitzades              per cada alumne) 
PLACES: ....................................... Limitades. Reserva per ordre d’inscripció. 
INSCRIPCIÓ: ................................. Lliurant a la tutora o a la coordinadora l’autorització corresponent signada 
abans del 29 de gener. 
ANUL·LACIÓ DE L’ACTIVITAT:  ......... Si no es cobreixin un mínim de places. 
CANCEL·LACIÓ:  ............................ Un cop lliurada l’autorització al tutor o a secretaria, en cas de cancel·lació per 
malaltia greu, hospitalització o accident se sol·licitarà a tots els proveïdors la devolució total dels serveis, 
sempre i quan s’adjunti un certificat mèdic oficial. Això no implica que es realitzi la devolució total de la 
quantitat abonada, ja que  dependrà de la bona fe dels proveïdors en cada cas. No es cobrarà cap despesa 
per a la gestió en cas de cancel·lació, sempre i quan els seus proveïdors no facturin serveis. 
 

3. PROGRAMA  
PROGRAMA D’ACTIVITATS:  
 

DILLUNS 11 DE JUNY:  Barcelona - Granada 

7:00 h.  Arribada a l’ aeroport.  

*es prega la màxima puntualitat 

Arribada a Màlaga a les 10:40h 

 Recollida de l’ autocar i visita a la ciudat de Málaga. 

 Visita al Castell de Gibralfaro i  visita a l’ Alcazaba. 

 Dinar en restaurant. 

 Allotjament i sopar al “Cámping Las Lomas” (Granada) 
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DIMARTS 12 DE JUNY:  Alhambra-Centre històric Granada 

 

 Esmorzar a l’hotel 

 Visita guiada a l’ Alhambra 

 Dinar en un restaurant 

 Visita guiada per la ciutat (catedral, L’ Alcaicería, El Corral del Carbó, El barri de l’ Albaicín…) 

 Sopar a l’hotel 

 

DIMECRES 13  DE JUNY: Parc Nacional de Sierra Nevada 

 Esmorzar a l’hotel 

 Senderisme pel  Parc Nacional (guies locals) 

 Dinar picnic (proporcionat per l’ hotel) 

 Jocs en el complex  i sopar 

 

DIJOUS 14 DE JUNY: Visita a Còrdova 

 Esmorzar a l’hotel 

 Visita guiada pel Casc antic de la ciutat (Mesquita, Palau Episcopal, Alcàsser dels Reis Catòlics, 

Barri Jueu…) 

 Dinar en un restaurant de la zona 

 Sopar a l’hotel  

 

DIVENDRES 15 DE JUNY:  Platja de la Herradura (Màlaga)-Barcelona 

 Esmorzar a l’hotel 

 Activitats de platja durant tot el dia (Kayak+ Snorkel+ Pàdel surf+ Jocs de platja) 

 Dinar en un restaurant  

 Trasllat a l’ aeroport de Màlaga direcció Barcelona. 

 

4. EL PREU INCLOU 
ALLOTJAMENT I MENJARS: 

 Allotjament els dies de l’estada en règim de MP (Esmorzar i sopar)  al  Cámping LAS LOMAS de 
Granada;    www.campinglaslomas.com 

 
 

 Dinar en restaurant 4 dies 

 Visites i activitats segons el programa 

 Assegurança de viatge 

 Facturació de maleta fins 23Kg i motxilla de mà en cabina. 
 

http://www.campinglaslomas.com/
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5. EL PREU NO INCLOU: 
 

 Assegurança de cancel·lació voluntària 
 

6. MATERIAL NECESSARI 
 
DOCUMENTACIÓ2:  

 Fotocòpia de la Targeta Sanitària del Catsalut 

 Recepta mèdica, en cas que l’alumne hagi de prendre medicaments. 
 
ROBA I CALÇAT : 

 5 recanvis de roba interior  

 1 motxilla petita per a les sortides 

 1 parell de xancletes (*)      

 3 polos o camises de vestir 

 5 parells de mitjons (vestir i esport)     

 1 gorra 

 2 pantalons curts       

 1-2  tovalloles de platja (*) 

 2-3 pantalons llargs o xandalls      

 1 necesser (sabó, pinta, etc.) 

 samarretes de màniga curta i llarga         

 1 bossa per a la roba bruta 

 1 banyador (*)       

 jerseis prims 

 1 pijama        

 jerseis gruixuts    

 1 cangur o anorac       

 crema protectora(*) 

 2 parells de bambes i/o botes de muntanya          

 càmera fotogràfica (opcional) 

 
ESTRIS D’HIGIENE: 

 Estris de neteja personal (raspall i pasta de dents, sabó, pinta...) 

 Crema de protecció solar (*) 

 Mocadors de paper (*) 

 Loció protectora contra els mosquits 

 Bossa per a la roba bruta  

                                                 
2 La documentació l’han de lliurar les famílies el dia de la sortida al matí en un sobre amb el nom de l’alumne. 
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 Xancletes per la platja i  dutxa 
 
DINERS PERSONALS:  

 Es poden portar diners (s’aconsella 45 - 60 €) sota la responsabilitat de cada alumne/a. 

 
IMPORTANT: 

 El primer dia els alumnes han de portar una motxilla petita amb el material marcat amb (*) i 
l’esmorza. 

 Les peces de roba i les pertinences personals han d’anar marcades amb el nom i el cognom de l’infant. 

 Feu la motxilla davant del/la nen/a, perquè sàpiga què porta i on té les coses.  

 Per una millor organització, poseu a la bossa o a la maleta el nom de l’alumne en un lloc visible. 
 

7. SALUT I MEDICACIÓ 
 

 Els alumnes que estiguin sota tractament mèdic (asma, al·lèrgies alimentàries, etc.) hauran 
d’entregar a la tutora, 10 dies abans de la sortida, un informe del seu metge indicant que pot realitzar 
la sortida.  

  Si el vostre fill ha de prendre medicació és imprescindible lliurar la recepta mèdica a la professora 
responsable el dia de sortida, tot especificant-ne la dosi  

 

8. COMUNICACIÓ: 
 

 Les famílies rebreu un SMS o un correu electrònic comunicant que hem arribat a la destinació 

 Periòdicament publicarem  al blog  http://www.cosesdesise.blogsek.es informació i fotografies 
sobre aquest viatge. 

 No està previst fer ni rebre trucades. En cas d’urgència, podeu contactar mitjançant els telèfons dels 
professors o la Secretaria del Col·legi. 

 

9. NOTES: 
 

 Durant el viatge regeixen normes de convivència i d’estil del Col·legi. SEK. L’incompliment d’aquestes 
normes, a més de la sanció corresponent, pot comportar la finalització del viatge i el retorn, assumint 
el cost la família, de l’alumne. 

 Igualment, queda prohibit portar i fer servir telèfons mòbils 

 Els alumnes que  no participin en el viatge hauran d’assistir obligatòriament al Col·legi en horari 
normal. Durant aquests dies es realitzaran activitats d’aprofundiment o ampliació. 

 Tot i que la carta informativa es lliura a totes els alumnes, el Col·legi es reserva el dret a la 
participació en aquesta activitat a aquells alumnes amb baix rendiment acadèmic o de convivència. 

 El programa es podrà alterar o modificar per circumstàncies sobrevingudes 

 El col·legi no es fa responsable de les pèrdues de material, roba o objectes personals dels alumnes  

 Els professors acompanyants poden variar per raons d’organització interna 


