Viatge de fi de curs de 4t d'ESO 21-22

Aquesta activitat és un premi per l’alumnat que ha cursat l'ESO arribant fins el
darrer curs.
És una tradició que el Centre té des de fa molts anys i que organitzem,
gustosament, amb la col·laboració de les famílies i l'alumnat.
Per tal d'orientar els/les alumnes en totes les tasques d'organització, l'encarregat
d'extraescolars de l'institut sol fer d'intermediari entre l’alumnat (i les seves
famílies) i l'agència que organitzi el viatge, a més de coordinar diferents
activitats per recollir diners.
Enguany, com que ha sorgit molt tard la possibilitat de realitzar el viatge (a finals
de febrer), l’Equip Directiu ha decidit acotar un poc més tots els detalls per tal de
poder oferir un viatge el més senzill possible i a l’abast de tothom.
L’alumnat de 4t d'ESO no té cap obligació de participar al viatge ni de
participar de les possibles activitats per guanyar diners, però tots aquells que
vulguin participar hauran d'assumir, respectar i complir les normes
marcades pel nostre Centre.
Les famílies seran les responsables últimes dels compromisos de l’alumnat.
El coordinador d'extraescolars, seguint les instruccions donades per l’Equip
Directiu, ha estat cercant més de 5 pressupostos diferents per poder fer 5
tipus de viatges a llocs distints.
Hem escoltat les opinions de l’alumnat i hem tractat de ser flexibles segons
les seves propostes. Així i tot, algunes de les peticions de l’alumnat eren,
totalment, inviables.
A més, hem de tenir en compte que estem vivint una situació especial amb
aquestos dos anys de pandèmia.
En aquest temps, des del centre, s’han dut a terme moltes mesures per tal de
facilitar l’economia de les famílies.
Per aquest motiu hem volgut ser coherents i hem tractat d’oferir un viatge més
econòmic que en anteriors edicions, i de manera que la major part del temps
sigui en un espai natural a l’aire lliure.

Arribats a aquest punt, us volem detallar les principals característiques del viatge
d’enguany:
_ Data prevista: del dijous 16 de juny fins el dilluns 20 de juny
_ Lloc del viatge: Parc Nacional d’Aigüestortes (zona de Sort, Espot, Llavorsí)
_ Trasllats inclosos: vols Ibz-Bcn-Ibz, i servei d'acompanyament amb autocar pels 5 dies.
*per l’anada volem agafar un dels primers vols del matí Ibz-Bcn.
*per la tornada volem agafar un dels darrers vols de la tarda Bcn-Ibz.
_ Estància: allotjament en Hotel (encara per concretar), en règim de Pensió Completa.
_ Activitats a realitzar: rafting, rutes amb BTT, rutes amb cotxe 4x4, trekking, descens de
barrancs, circuit multiaventura i tirolines, kayak.
_ Monitors en totes les activitats, així com tot el material necessari.
_ Possibilitat de poder passar el darrer dia a Barcelona, per poder fer turisme.
_ Assegurança d’accidents inclosa.
Preu aproximat: 350€
(preu amb descompte de resident per volar)
Evidentment, en funció del nº d’alumnes que vulguin participar, podrem concretar molt més tots
aquestos detalls:
_ quins vols podem agafar i amb les millors tarifes possibles.
_ quants autocars seran necessaris.
_ a quin hotel podrem allotjar-nos.

Per tots aquestos motius, és important que les famílies ens facin un primer pagament de
reserva de plaça el més prompte possible, abans de dimarts dia 15 de març.
En el moment que ja coneixem quants alumnes voldran anar, podem tancar certs serveis i
saber amb més aproximació el preu real.
No és igual que vagin 40 persones, que vagin 70 o que en vagin 100.
Preu del 1r pagament per reservar plaça: 70€
(20% del total)
A partir del dia 15 de març, i sabent el nº d’alumnat participant, us podrem informar amb més
detalls de tots els aspectes pendents (vols, bus, allotjament).
Una vegada ja posem en marxa el viatge, l’agència de viatges ens bloqueja certs serveis per
nosaltres, sobretot, ens interessa pre-reservar els bitllets d’avió.

Durant els 3 mesos que falten pel viatge demanarem a les famílies 3 pagaments fraccionats:
_ 15 d’abril: 100€
_ 15 de maig: 100€
_ abonant el total del viatge uns 10 dies abans de l’inici.
Qui vulgui participar del viatge ha de ser responsable i complir els terminis de pagament
establerts, ja que no podem assegurar la plaça de ningú que no pagui quan toca.
Si algú té algun problema concret per pagar, hauria de comunicar-ho als responsables de
l’institut, per trobar una solució.
En l’hipotètic cas que algú, més endavant, no pugui viatjar, tractarem d’ajustar els
serveis i poder tornar a les famílies la reserva econòmica aportada.
Però hem de tenir en compte que això han de ser casos puntuals, perquè si la gran majoria
es torna enrere, podrem tenir despeses de cancel·lació pels serveis reservats al grup.
Si algú cancel·la la seva participació per motius mèdics (com per exemple, el Covid), l’agència
no ens posarà inconvenients en tornar els diners aportats.
Les despeses de cancel·lació, sobretot, s’aplicaran quan faltin menys de 15 dies pel viatge.
En principi (i si no hi ha abandonament general), les cancel·lacions anteriors al mes de juny,
pensem que es podran tornar a les famílies.
Qualsevol despesa per cancel·lació serà deguda a les pre-reserves dels vols, del bus i
de l’allotjament. Per tant, són despeses que no depenen de la nostra voluntat.
El major problema el tindrem si hi ha una cancel·lació massiva, ja que per la reserva dels
vols sí haurem de pagar una certa quantitat.
Mesures de finançament i ajuda econòmica.
Altres anys, quan començàvem a preparar el viatge a principi de curs, sempre organitzàvem
diferents accions per recollir diners, per tal que els alumnes puguin abaratar el cost del seu
viatge.
Enguany tenim molt menys temps per poder fer aquestes campanyes (venda de productes,
rifes, organització de festes …), però seguim oberts a escoltar les propostes de l’alumnat.
Cal tenir en compte que serà l’alumnat i les seves famílies els qui hauran de prendre la
iniciativa en aquest aspecte, ja que són els interessats en guanyar diners.
Des de l’institut, ens mostrarem disposats a ajudar en totes aquestes tasques, aconsellarem a
l’alumnat, els donarem suport organitzatiu … però sempre que hi hagi un interès real dels
propis alumnes i famílies.
A més, heu de saber que el propi institut també ha ajudat a certes famílies amb dificultats,
en anys anteriors, oferint facilitats de finançament. Per tant, si ho creieu oportú, us podeu posar
en contacte amb la Direcció del centre.
També l’APIMA, tradicionalment, ha oferit facilitats pels pagaments als seus socis. Per això, si
sou en socis, podeu posar-vos en contacte amb ells.

Normes per la participació al viatge:

Aquest és un viatge pensat i ofertat per l’alumnat de 4t d’ESO.
Però l’alumnat pot perdre el dret d’assistència si es troba en algun dels
següents casos:
-

Si l’alumne/a ha rebut una sanció disciplinària en els
darrers tres mesos (acumulació de 3 amonestacions és
una sanció).
Si l’alumne/a mostra abandonament en alguna de les
assignatures, o si suspèn 6 o més assignatures* (sense
justificació mèdica) en l’avaluació anterior a la data del
viatge.
*dins les assignatures suspeses, es tindran en compte les
del curs actual i també les que tinguin pendents de cursos
anteriors.

-

Si l’alumne/a té més d’un 20% de faltes d’assistència
injustificades.
Si l’alumne/a no compleix els terminis de pagament
establerts.
Si l’alumne/a no aporta la documentació necessària, en
forma i data requerides.

**L’equip directiu valorarà cada cas individualment (sense fer
comparacions), i prendrà la decisió sobre l’assistència de l’alumnat, en
funció d’aquests criteris.
***En cas que un alumne/a hagi pagat una quantitat a compte (de
reserva) i, durant el transcurs de l’any, l’alumne/a incorre en alguna de
les situacions anteriors, si l’Equip Directiu li denega el dret d’assistència
i han de cancel·lar la seva plaça, aquest/a alumne/a assumirà les
despeses de cancel·lació (i potser no recuperi allò que havia pagat
prèviament).

Normes de les activitats de finançament, per recollir diners per al viatge:
●
●
●
●
●

●

Es podran realitzar activitats (campanyes) grupals per guanyar diners. En aquest cas,
el benefici total es repartirà entre les persones que hi hagin participat en aquella acció.
Si es fan campanyes individuals (com la venda de paperetes), els beneficis seran
individuals i, per tant, diferents per cada persona, en funció de les seves vendes.
Aquestos beneficis individuals seran destinats, exclusivament, al finançament
d'aquest viatge d'estudis, i no podran ser destinats a cap altre fi.
Aquestos beneficis seran abonats a cada alumne abans del darrer pagament del viatge.
L'alumne que no participi d'aquest viatge (independentment del motiu), perdrà qualsevol
dret sobre aquestos diners, quedant en el compte d'extraescolars per cobrir diferents
despeses grupals del viatge. En cap cas, no es podran transferir els beneficis entre
diferents persones, de manera nominal.
Les famílies dels alumnes seran responsables últimes dels deutes dels seus
fills/es i assumiran qualsevol deute seu provinent d'aquestes activitats.

*Tots els pagaments (de reserva de plaça i de la venda de productes) s'hauran de fer al compte
bancari d'extraescolars, del BBVA, que és: ES62 0182 0288 0102 0162 7345 .

De manera puntual i extraordinària es podran fer pagaments en efectiu a l'encarregat
d'extraescolars, però alliberant a aquesta persona de tota responsabilitat..

Acompanyants:
Tradicionalment, sempre oferim la possibilitat d’acompanyar a l’alumnat en aquest viatge als
tutors/es de 4t d’ESO.
En cas que no vulguin (o no puguin) anar-hi, obrim la possibilitat a la resta de professorat de
4t, o inclús de tot l’institut.
En cas negatiu, s’obri la possibilitat que siguin pares i mares els acompanyants.

Descompte:
És molt important que les famílies ens comuniquin si el seu fill/a NO té dret a descompte
de resident per viatjar.

Us demanem col·laboració i comprensió.
És el viatge dels vostres fills/es.
Tots volem que surti endavant i que ells visquin una gran experiència.
Però, per favor, no hem de generar problemes ni discòrdia.
Us agraïm la vostra assistència a aquesta reunió.
Eivissa, 9 de març de 2022.

