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CONFIRMACIÓ DE LA SORTIDA A LA NEU. HIVERN 2018 
 

Benvolgudes famílies, 
 
Us comuniquem la confirmació de la sortida prevista pels dies 14, 15 i 16 de febrer 
de 2018.  Tot seguit us informem del material que cal portar per si necessiteu temps 
per aconseguir-lo: 
 

o Sac de dormir, llençol de sota i coixinera. 
o Jaqueta impermeable o cangur + folre polar (Si no teniu anorac, no cal 

comprar-lo. La combinació impermeable + folre és una bona opció). 
o Pantaló impermeable o cangur + pantaló xandall (també és una bona opció si 

no teniu pantalons d’esquí). 
o MATERIAL IMPRESCINDIBLE PER ESTAR A LA NEU: Guants (No cal que 

siguin cars però si que haurien de ser impermeables, que no siguin de llana),   
buff, ulleres de sol , crema de llavis i crema protectora factor 30 o més.   

o Roba còmoda per l’alberg. 
o Esmorzar i dinar del primer dia. 
o Estris d’higiene personal. 
o Mudes de recanvi. 
o TARGETA SANITÀRIA 

 
Després de les vacances de Nadal us convocarem a una reunió informativa i podreu 
conèixer-ne tots els detalls i també serà un bon moment per preguntes, dubtes... 
 
Aquesta reunió es preveu per a finals de gener.  Més endavant us confirmarem el dia 
i l’hora. 
 

PAGAMENT  
 
Vau fer un primer pagament de 60 € que ha servit per reservar les places.  Queda 
pendent el pagament de la resta: 201 € (OPCIÓ A, ESQUÍ ALPÍ),   213 € (OPCIÓ B, 
SURF DE NEU). Podeu fer l’ingrés al mateix compte. L’últim dia serà el dilluns 5 de 
febrer de 2018. 
 
 

Banc Sabadell: ES17 0081 0084 1300 01258131 

 
Cal posar el nom de l’alumne/a, el grup i el concepte “Neu 2018”. 

 
En cas d’ingrés en efectiu podeu fer-lo sense pagar cap comissió a l’oficina de Passeig 
Maragall 156,  entre les 8:15 i les 9:30 h.  També es pot fer per via telemàtica; en aquest 
cas consulteu si el vostre banc cobra comissió o no. 


