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ESQUÍ ESCOLAR CURS 2019 – 2020  Primària   
 
Dies esquí alpí    

MES DIA CURS ESTACIÓ 

gener dimecres 15 P2 Grau Roig 

gener dimecres 22 P2 Grau Roig 

gener dimecres 29 P2 Grau Roig 

febrer dimecres 5 P2 Grau Roig 

febrer dimecres 12 P2 Grau Roig 

març dimecres 4 P2 Grau Roig 

març dimecres 11 P2 Grau Roig 

 
Dia d’ esquí de fons 

MES DIA CURS ESTACIÓ 

març dimarts 24 P1-P2 Rabassa 

 
TRANSPORT: 
Els alumnes utilitzaran el transport habitual (autobusos, cotxe particular) per anar i tornar de 
l’escola.  
Als pares que venen a buscar els seus fills per la tarda, se’ls recomana que no ho facin abans 
de les 16,45h per evitar col·lapses al pàrquing,  ja que coincideix  la sortida dels alumnes de 
Secundària amb l’arribada dels autobusos d’esquí. 

 
MONITORS: 
Recordeu que els alumnes realitzaran 3h de monitor, dues les paga el Ministeri i la tercera, serà 
facturada als pares. L’horari de classe serà de 12,00h a 15,00h. Els alumnes dinaran a les 
11,30h és per això que demanem els hi poseu berenar per desprès d’esquiar i alguna barreta, 
galeta, fruits secs o xocolata a la butxaca. 
 
NORMES: 
 
1. L'aprenentatge de l'esquí és una activitat docent obligatòria, integrada dins la 

programació de l'educació física. Qualsevol absència constarà com a falta d'assistència 
a classe i, sigui quin sigui el motiu, ha de quedar degudament  justificada article 1del 
decret del reglament de l’esquí 10-03-03.  

 
2. S'ha de ser puntual tant a l'inici com a l'acabament de l'activitat, així com a l'hora d'agafar 

els autobusos i als moments de recollida del material. 
 
3. Els alumnes hauran d'estar sempre amb el grup al qual pertanyin, tant en les dues 

hores de classe amb  els monitors, com en el temps d'esquí amb l'acompanyant 
corresponent, seguint sempre les indicacions del responsable del grup. 

 
4. Si algun alumne, pel motiu que sigui s'aparta o perd el grup, haurà d'anar immediatament a 

la zona de peu de pistes a trobar els professors assistents a la base, per tal que  es pugui 
reincorporar al seu grup. 
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5. És obligatori l'ús de casc i recomanable la tortuga per a tots els alumnes des de 1r fins 
a 6è, ambdós inclosos. És igualment obligatori, en aquest cas per a tots els alumnes, l'ús 
d'ulleres, guants i bastons d'esquí per a poder esquiar. 

 
6. Tot el material  i la roba d'esquí han d'anar marcats amb el nom i cognoms de l’alumne. 
 
7.  És obligatori portar el forfait de temporada, per aquells alumnes que el tinguin, aquells que 

no en tinguin se’ls hi donarà el mateix dia a pista. Eviteu canviar de jaqueta per que no hi 
hagin oblits. 

 
 

ORIENTACIONS: 
 

Pels esquís i els bastons existeixen en el mercat unes fundes que faciliten al nen portar-los més 
còmodament. 
 
Per portar les botes el més còmode es que vagin dins d'una motxilla que també els servirà per 
guardar-hi el calçat que portin posat quan el canviïn per les botes d'esquí. 
 
Cal revisar els esquís i les botes degudament. Emproveu l'equip als vostres fills amb temps 
suficient per si calgués fer alguna modificació. 
 
La fixació ha d'estar ben regulada d'un any per l'altre. 
 
Practiqueu tancar i obrir botes amb els vostres fills. 

 
No és necessari  portar moltes capes de roba. Amb que portin una samarreta i una “sudadera”, 
l’anorac i els pantalons d’esquí o bé un mono d’esquí, és suficient. 

 
És necessari que portin una crema protectora de cara i de llavis. La de cara cal que sigui amb 
factor de protecció força alt. 

 
Pel que fa al menjar, no els en poseu més del que es puguin acabar. Han de sortir de casa ben 
esmorzats i portar el dinar.  
Recordeu que no poden portar begudes en ampolles de vidre ni cap tipus de ganivet ni 
navalla.  

 
 
NOTA IMPORTANT 
 

Si algun dia, per causa meteorològica o per alguna altra raó de força major, ens veiem 
obligats a suspendre l'esquí,  els alumnes passaran el dia a l'escola. 

 


