Treball de Síntesi - Camp d’Aprenentatge de la Vall de Boí (Barruera)
Benvolgudes famílies,
En relació a la sortida preparada per a 2n d’ESO durant 3 dies al Camp d’Aprenentatge de la
Vall de Boí (Barruera – Alta Ribagorça) us passem les darreres informacions i organització
prevista:
1. Dates de la sortida i horari:
Sortida: dia 15 de maig a les 8:00h matí de l’escola.
Arribada: dia 17 de maig a les 18:30h tarda aprox. a l’escola.
2. Objectius de la sortida:
L'objectiu de la sortida és plenament competencial i global, treballant diverses matèries i
coneixements que serviran per a portar a terme la matèria del Treball de Síntesi,
assignatura obligatòria en el currículum de 2n d’ESO. La intenció és que hi hagi un
aprenentatge in situ de diversos aspectes relacionats amb les ciències naturals, la història,
la llengua, l’educació visual i plàstica, entre d’altres. Aquestes tasques es tiraran endavant
al laboratori del Camp d’Aprenentatge de Barruera amb professors de secundària d’aquest
centre.
Podeu trobar més informació relacionada al link http://www.xtec.cat/cda-valldeboi
Us recordem el resum d’activitats previstes que es faran:
- Dimecres 15: 08h Sortida cap a Barruera. S’arribarà a l’hora de dinar. Dinarem, deixarem
les motxilles a l’hostal. Coneixerem les instal·lacions del Camp d’Aprenentatge i tindrem
una introducció del que farem els propers dos dies amb el professorat del CdA. Tasca de
llengua catalana i introducció als ecosistemes fluvials. Visita del poble i sopar.
- Dijous 16: Dia de treball. Esmorzar. Al matí, tasques relacionades amb ecologia fluvial,
ciències naturals i matemàtiques. Les tasques es faran al laboratori del CdA, al riu Noguera
de Tor i al Parc Nacional d’Aigüestortes. Dinar al Parc Nacional. Temps lliure pel poble i
sopar.
- Divendres 17. Esmorzar. Visita a les esglésies romàniques de la Vall (Patrimoni de la
Humanitat). Tasques de Ciències Socials i Educació Visual i Plàstica. Dinar i tornada cap a la
Garriga.
Hem de tenir en compte que si les condicions climàtiques no són les adients, caldrà modificar
alguna activitat. Tenint en compte que es treballa el riu i el Parc Nacional, podria fer-se un
canvi per activitats dins del CdA relacionades amb ecosistemes.

3.- Dades importants
-

Els alumnes estaran allotjats a l’Hostal Noray de Barruera. Tots els àpats es faran a
l’hostal, a excepció del primer dia (tothom es portarà el seu dinar de casa). Els alumnes
han de portar sac de dormir o llençol de damunt (si no el porten, el personal de
l’hostal el posaran, però cobraran un petit recàrrec). També cal portar tovallola.
L’hostal disposa de mantes abundants.

-

És important que els alumnes portin roba d’abric, inclòs anorac, guants i botes de
muntanya. Es caminarà força estona pel Parc Nacional d'Aigüestortes i cal anar ben
equipat. També cal gorra, impermeable, paraigües, crema solar, ulleres de sol,
cantimplora, llanterna i material per escriure. No cal carpeta, el camp de treball en
donarà una de senzilla.

-

Cal portar el dinar del primer dia.

-

No cal portar gaire diners ja que tot està inclòs i no hi ha possibilitat de comprar gaire
cosa a Barruera, llevat d’anar al parell de bars i de botigues de productes gastronòmics
a disposició al poble.

-

En cas de mal temps, no tornarem. Ens quedarem a Barruera modificant les activitats
planificades.

-

Es poden portar jocs de taula per les estones abans de sopar. S’entén per jocs de taula:
parxís, escacs, cartes, trivials, etc. No es poden portar consoles de videojocs o similars.
Tampoc patinets (scooters). Sí poden portar-se pilotes (hi ha camps de futbol ben
grans davant de l'hostal a disposició de tothom).

-

En cas que tingueu qualsevol dubte poseu-vos en contacte amb la secretaria de
l’escola (escola@escolasantlluis.cat).

-

A continuació trobareu la normativa del viatge. Cal tornar signada la butlleta
d’acceptació de les normes que us adjuntem el més aviat possible.

-

El preu final del viatge és de 156,83 euros i cal fer transferència a les dades que
detallem : Caixabank ES92 2100 3123 3322 0017 6447
. 1r. pagament de 100 euros abans del divendres dia 12 d’abril
. 2n. pagament de 56,83 euros abans del divendres dia 10 de maig
També es pot fer un únic ingrés per la totalitat de la sortida.

Atentament,

La Garriga, 5 d’abril de 2019

Felip de Dalmases i Thió
Director

NORMATIVA DEL VIATGE
Els pares i mares atorguen al personal docent que acompanya els/les alumnes en el viatge,
autoritat absoluta per prendre les mesures disciplinàries que consideri oportunes
(especialment el retorn immediat, a càrrec dels pares, de qualsevol alumne/a que incorri en
alguna de les faltes que es detallen a continuació).
1.- Tinença i/o consum de tabac.
2.- Tinença i/o begudes alcohòliques.
3.- Tinença i/o consum de substàncies estupefaents.
4.- Incompliment d’horaris.
5.- Desperfectes, fruit de comportaments incorrectes a qualsevol instal·lació.
6.- Faltar el respecte a qualsevol persona.
7.- Incompliment de qualsevol instrucció donada pels responsables del viatge.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BUTLLETA D’ACCEPTACIÓ DE LES NORMES i INFORMACIÓ ALIMENTÀRIA / AL·LÈRGIES /
MALALTIES

En/Na. ......................................... pare/mare de l’alumne............................ accepto la
normativa de funcionament que estableix per a la sortida preparada per als alumnes de 2n
d’ESO durant 3 dies al Camp d’Aprenentatge de la Vall de Boi (Barruera), que es realitzarà els
dies 15, 16 i 17 de maig de 2019 amb l’Escola Sant Lluís Gonçaga de La Garriga.

A la vegada, informo a l’Escola Sant Lluís Gonçaga que el meu fill / la meva filla és
intolerant o al·lèrgic/a als següents aliments/productes o bé s’ha de medicar per a la següent
malaltia amb el medicament indicat. (Si us plau, descriure els casos)
.................................................................................
.............................................

Si el teu fill / la teva filla és fix/a al servei de menjadors, especifiqueu si voleu que l’escola li
proporcioni el dinar del primer dia: SI 
NO 

.................................. Signatura del pare/mare

Escola Sant Lluís Gonçaga.
Camp d’Aprenentatge de la Vall de Boí (Barruera) 2n d’ESO Curs 2018-19.

Treball de Síntesi - Organització General

Aprofitem per a comentar-vos, en relació al Treball de Síntesi, quines seran les dates d'aquest
(on s'inclouen els dies de la sortida a Barruera) i l'horari lectiu que seguiran els alumnes de 2n
d'ESO. L'horari quedarà parcialment modificat els dies de Treball de Síntesi que es facin a
l'escola.

14 de maig- Treball del crèdit a l’escola (entrada a les 09h).
15 de maig- Sortida a Barruera
16 de maig- Sortida a Barruera
17 de maig- Sortida a Barruera
20 de maig- Treball del crèdit a l’escola (entrada a les 09h)

Us recordem que els dies 14 i 20 de maig els alumnes entraran a l’escola les 9:00h matí.

