
  

                                  La Garriga, 15 de gener de 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Benvolgudes famílies: 
 

En relació a la sortida preparada per a 1r d’ESO de 2 dies al Camp d’Aprenentatge d’Empúries 
(L’Escala – Alt Empordà) us passem les darreres informacions i organització prevista: 
 
 
1. Dates de la sortida i horari:   25 i 26 de febrer de 2021 

 
Sortida: dia 25 a les 8:00h matí de l’escola. 
Arribada: dia 26 a les 17:00h tarda aprox. a l’escola.  
 

 2. Objectius de la sortida: 

L'objectiu de la sortida és científic i històric, relacionat amb la matèria de ciències de la naturalesa i 
ciències socials. Pel que fa referència a les ciències naturals, la intenció és que hi hagi un 
aprenentatge in situ de diversos aspectes relacionats amb l’ecologia i la zoologia. Bàsicament, fer 
una introducció al funcionament d’un ecosistema fluvial i l’observació de plantes autòctones i aus 
residents durant l’hivern. Podran fer-se pràctiques a la natura per tal d’agafar mostres i poder-les 
treballar al laboratori del Camp d’Aprenentatge. Pel que fa a la part d’història, visitarem les ruïnes 
d’Empúries (ciutat grega i romana) i el seu museu i, en cas de tenir temps, l’espigó hel·lenístic de 
Sant Martí d’Empúries. 

Podeu trobar més informació relacionada al link http://blocs.xtec.cat/cdaempuries 

Les activitats previstes que es faran seran les següents: 

- Dilluns 12: Sortida cap a l’Escala. S’arribarà a l’hora d’esmorzar a l’entrada dels Parc Natural dels 
Aiguamolls de l’Empordà. Esmorzarem i començarem a fer l’activitat de biologia. Ens quedarem a 
dinar al mateix parc i seguirem l’activitat científica. A les 17h anirem a l’alberg de la joventut de 
l’Escala on deixarem les motxilles. Hi haurà temps lliure fins l’hora del sopar.  

- Dimarts 13: Esmorzar. Visita al conjunt arqueològic grec i romà d’Empúries (en espera de ser 
reconegut com a Patrimoni de la Humanitat) i visita al museu. Dinar a l’alberg. Visita a l’espigó de 
Sant Martí d’Empúries. Tornada 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 bàsicament a l’exterior, podria fer-se un canvi per 
activitats - taller a l’interior del CdA.  

 
3.- Dades importants: 
 

- L’alumnat s’allotjarà a l’Alberg de la Joventut de l’Escala. Tots els àpats es faran a l’alberg, a 
excepció del primer dia que tothom es portarà el seu dinar de casa. Si alguna família vol 
entrepans del menjador de l’escola per al dinar del primer dia, si us plau, ompliu la butlleta 
final. Els alumnes han de portar sac de dormir. També cal portar tovallola i necesser amb 
productes d’higiene personal. 

 

- És important que els alumnes portin roba d’abric, inclòs anorac, guants i botes de muntanya. 
També cal gorra, impermeable, paraigües, cantimplora, llanterna i material per escriure 
(carpeta i estoig).  

http://blocs.xtec.cat/cdaempuries/estades/


  

- No cal portar gaire diners ja que tot està inclòs i no hi ha possibilitat de passejar massa 
estona per l’Escala durant el temps lliure. 
 

- En cas de mal temps, no tornarem. Ens quedarem a l’Escala 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 que poden portar-se pilotes. 

 

- Informació COVID19: El camp d’aprenentatge treballarà exclusivament amb nosaltres 
aquests dos dies de sortida. Cap altre centre hi serà i ens mantindrem, per tant, sols dins del 
nostre grup bombolla. Pel que fa l’acomodació, només compartirem habitacions amb el 
nostre grup bombolla. Seran habitacions de màxim 6 alumnes. En cas d’haver-hi altres 
persones usuàries a l’alberg els mateixos dies que nosaltres, s’hi establiran torns d’àpats i 
es mantindran els protocols de seguretat normatius (gel, distància, mascareta, etc). Entenem 
que a l’hora de dormir la mascareta podrà treure’s i és un petit risc a tenir en compte. 
 

- En cas de dubte, contacteu amb la secretaria de l’escola, amb el Cap d’Estudis d’ESO, 
l’Alfons López (alfonslopez@escolasantlluis.cat) o les tutores de 1r d’ESO. 
 

- A continuació, trobareu la butlleta de confirmació juntament amb la butlleta de la normativa 
del viatge, que cal tornar-les signades. 
 

              Cal enviar còpia del DNI i també de la targeta Sanitària a  escola@escolasantlluis.cat  

- El preu de la sortida és de 89,90 euros. Cal fer el pagament mitjançant transferència  
(recordem que les sortides de més d’un dia es paguen mitjançant transferència bancària). Si 
alguna família té cap problema, pot trucar a secretaria  93 871 42 97 extensió 1.  

Per tal de confirmar la vostra  assistència a la sortida, cal fer un primer pagament de 60 
euros abans del dia 28 de gener i un segon pagament de 29,90 euros abans del dia 19 de 
febrer . També podeu fer un únic pagament per la totalitat. 

Detallem les dades bancàries:   Banc de Sabadell ES10-0081-0018-9400-0183-3089 

El preu del viatge inclou :  

- Bus d’anada i tornada a l’Escala. 
- Material i professorat extern per a les pràctiques que es faran al Camp 

d’Aprenentatge (tant als parc natural dels aiguamolls com al jaciment arqueològic). 
- Estada (acomodació, esmorzar, 1 dinar i sopar) a l’alberg de la joventut, 

Tingueu en compte que el preu del viatge no inclou: 

- El dinar del primer dia. Caldrà portar-lo de casa. 

En cas que la sortida no es realitzés (motius diversos: confinament de grup o canvis en 
normativa anticovid del govern) es miraria d’ajornar a uns altres dies dins d’aquest curs 2020-21. En 
cas d’impossibilitat, els diners es tornarien.  

    Atentament, 

  

Felip Joan de Dalmases i Thió 
Director 

mailto:alfonslopez@escolasantlluis.cat
mailto:escola@escolasantlluis.cat


  

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 1r d’ESO 
durant 2 dies al Camp d’Aprenentatge d’Empúries, que es realitzarà els dies 12 i 13 d’abril de 2021 
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) ................................................................... 
 

 Cal aportar certificat mèdic (requisit de l’alberg) 
 
 
 
 
               ................................... Signatura del pare/mare 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    BUTLLETA DE CONFIRMACIÓ – Sortida al CdA Empúries amb 1r d’ESO 

En/Na. ……………………………………… (pare/mare de l’alumne/a) autoritzo a 
…………………………………(nom de l’alumne/a) a assistir a la sortida que es portarà a terme el 12 i 
13 d’abril de 2021 al Camp d’Aprenentatge d’Empúries (l’Escala) amb l’Escola Sant Lluís Gonçaga 
de La Garriga. 

 
Si el teu fill / la teva filla és fix/e 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 d’Empúries (l’Escala)                  1r  d’ESO   Curs 2020-21 


