


Club Ski Montcau

Participants:
Alumnes d’Educació primària i secundària.

Del 13 al 18 de març de 2022

Classes d’esquí, Sector Grau Roig - Pas de la Casa:
De dilluns a dijous de 10 h a 13 h i de 14 h a 17 h.
Divendres de 10 a 13 h.
27 hores de classe amb professors d’esquí de l’Escola 
GRANDVALIRA.

Grups reduïts!

Reunió informativa:
Dijous 9 de desembre a les 17 h



Seguiment amb les famílies:
El primer dia rebreu un email informatiu de l'escola per
informar de l’arribada. 
Cada dia, després de la jornada d’esquí, se us informarà de
com ha anat el dia, del temps, de si hi ha hagut alguna
incidència i també de les activitats de la tarda, a través d'una
newsletter especial.
A la tornada, rebreu un avís informatiu també amb l’hora
prevista d’arribada a l’escola. 
A la nostra pàgina web i xarxes socials podreu trobar fotos i
vídeos!

Acompanyants:
Els alumnes estaran atesos en tot moment
per professors de l'escola. El grup de
professors està format pels tutors, professors,
teachers per tal que els alumnes continuïn
practicant l'anglès, i part de l'equip directiu de
l'escola.



Allotjament:
Ens allotjarem a l’Hotel Segle XX, situat a Ransol, a
10 minuts de Grau Roig
(http://www.hotelseglexxandorra.com/en/)
on esmorzarem, berenarem i soparem. 

Els alumnes estaran en habitacions dobles, triples i
quàdruples. L'alumnat estarà distribuit respectant els
grups bombolla. En el cas de primària, la distribució
la farem l'equip de mestres i, en el cas de
secundària, serà feta pels nois i noies.

Els alumnes de 1r de primària dormiran acompanyats
d'una mestra del seu cicle.



Dinar:
Dinarem cada dia al Restaurant CUBIL situat a peu de pistes, amb les atencions dels
nostres professors. El restaurant compta amb servei especial per a escolars incloent
qualsevol règim i tipologia de menú. Tots els àpats són en format bufet lliure.



Activitats de tarda:
De 18 a 20 h, els alumnes efectuaran
diferents activitats amb el
professorat de l’escola i amb
l’animador de jocs del propi hotel:
piscina, jocs, karaoke, entre d'altres,
depenent de l’edat. Els més grans, a
partir de 3r de secundària, aniran
una tarda a Escaldes-Engordany
acompanyats de professorat de
l'escola.

El dijous a la nit farem la Festa de
comiat i el lliurament de premis a
l'alumnat de cada nivell a la discoteca
de l’hotel.



Cost:
Per als alumnes que tenen contractat el
servei fix de menjador a l’Escola, el cost és
de 770€*.

Per als alumnes que no tenen aquest
servei contractat, el cost dels dinars dels 5
dies és de 47,50€.

El preu inclou l’allotjament, mitja pensió al
Hotel Segle XX, forfait de 5 dies a
Grandvalira, 27 hores de classe d'esquí
amb professors de l'escola d'esquí de
Granvalira, assegurança d'accidents,
dinars al restaurant CUBIL a Grau Roig, el
berenar, activitats de tarda amb els
professors i professionals de Grandvalira, i
assistència 24 hores dels professors i
mestres de l'escola. 

*El cost podria variar segons el nombre
d'alumnes inscrits.



Lloguer de material:
El cost del lloguer de material que inclou esquís, botes, pals i casc, durant tota la setmana
és manté i serà de 40€ (8 euros/dia). És obligatori per a tots els alumnes l’ús del casc.

Reserva de places:
La reserva cal fer-la omplint aquest formulari, fins el dia 25 de novembre, i abonant 250€ de la
quantitat total. El segon abonament serà de 250 euros i s'haurà de fer abans del dia 17
de desembre. La resta de l'import s'haurà de fer efectiu abans del dia 11 de febrer.

Aquests imports s'han de pagar fent transferència bancària al número de compte: ES04 0081 0360
17 0004620066 (Banc Sabadell). En el concepte cal posar el nom de l’alumne i la referència
“Setmana blanca".

En cas que l'escola consideri que un alumne pot necessitar un suport específic, es posarà en contacte amb la família.

https://forms.gle/ALVQKRjNQg1bzbiNA


Dia 1

13.30 h: trobada a l’escola. Cal portar berenar en
una bossa a part.
18 h: arribada a Grau Roig. Lloguer de material.
19 h: arribada a l’Hotel Segle XX i distribució de les
habitacions.
20 h: presentació de monitoratge i normativa de
convivència.
21 h: sopar al restaurant de l’hotel.

8.30 h: esmorzar al restaurant de l’hotel.
10 h: inici de les classes d’esquí.
De 13 h a 14 h: parada per dinar al restaurant Cubil
(Grau Roig).
De 14 h a 17 h: classes d’esquí.
De 18 h a 19 h: descans i berenar.
Entre les 18 h i les 20 h: activitats/piscina.
21 h: sopar al restaurant de l’hotel.

Dia 2, 3 i 4

Dia 5

Club Ski Montcau
8.30 h: esmorzar al restaurant de l’hotel.
10 h: inici de les classes d’esquí.
De 13 h a 14 h: parada per dinar al restaurant
Cubil (Grau Roig).
De 14 h a 17 h: classes d’esquí.
De 18 h a 19 h: descans i berenar.
Entre les 18 h i les 20 h: activitats/piscina.
21 h: sopar al restaurant de l’hotel.
De 22 h a 23 h: entrega de premis i Festa fi
d’estada a la discoteca de l’hotel.

8.30 h: esmorzar al restaurant de l’hotel.
10 h: inici de les classes d’esquí.
Abans de dinar entrega del material de lloguer.
De 13.00 h a 14.30 h: parada per dinar al 
restaurant Cubil (Grau Roig).
15 h: tornada a l’escola.
Entre les 18 h i 18.30 h: arribada a l’escola.

Dia 6





Organitza

https://youtu.be/4cIn4iFxvC0


