
                                          Curs 2020-21 



 

 Del dimarts 8 de juny al divendres 11 de juny. 

 

 Lloc: Puigcerdà, estada a l’alberg 

   Campus Cerdanya 

 

 
 
 
 
 

 

 



 
 SORTIDA: dimarts 8 de juny al matí, a les 9:00h 

 

 TORNADA: divendres 11 de juny, aproximadament mitja 
tarda  

 

 SORTIDA i ARRIBADA: Institut Alexandre Galí 

 

 ESTADA: Campus Cerdanya 

 
Campus Cerdanya  Puigcerdà (Girona)  
T. 972 883 530 
WhatsApp 639 579 354  
https://www.campus-cerdanya.com/ 
 

 
 
 
 
 

 
 







 
 Habitacions de 2 a 6 places. Totes les habitacions del 

Campus Cerdanya són exteriors, molt lluminoses i amb 
unes vistes fantàstiques a La Cerdanya, TV i wifi. 

 

 Estan  totalment equipades amb roba de llit i tovalloles. 

 

 Bany privat en cada habitació 

 

 4 sales d’activitats 

 

 Menjador tipus self-service 

 

 Pista de vòlei platja i zona verda  

 

 Sala multimèdia i sala de cinema 
 
 
 
 

 
 





 En cas d’haver altres grups no coincidiran en els 
mateixos espais i tindran horaris diferents al menjador. 
 

 Activitats a l’aire lliure. 

 

 



EL PREU DEL PROGRAMA INCLOU: 
 

 4 dies d’activitats. 
 

 Material necessari pel desenvolupament de totes les 
activitats. 

 
 3 pensions completes al Campus. 

 
 Llençols, tovalloles i cobrellit a totes les habitacions. 

Habitacions amb bany complet. 
 

 Assegurança de accidents per les activitats i de 
responsabilitat civil a les instal·lacions de Campus Cerdanya. 
 

 NO INCLOU: 
 

 Dinar del primer dia. 
 

 



 3 mascaretes de recanvi 

 Roba per quatre dies i una muda de recanvi 

 Calçat còmode per caminar i un de recanvi 

 Gorra i protecció solar 

 Necesser 

 Banyador, xancletes i tovallola (activitats al llac de Puigcerdà) 

 Llanterna 

 Motxilla petita per les excursions 

 Esmorzar i dinar del primer dia i cantimplora 

 Original de la targeta sanitària 



 Autorització Sortida Puigcerdà 

 

 Full dades personals 

 

 Full dades Salut (al·lèrgies, medicació,...).  

 

 Autorització i acceptació de les normes de la 
sortida 

 

 Fotocòpia T. Sanitària de l’alumne/a (portar la 
Targeta Sanitària original el dia de la sortida) 
 

 Fotocòpia DNI 

 
 



Si el motiu de la cancel·lació be generada per un motiu 
exclusivament COVID  es farà la devolució. 

 

Tenim l’experiència curs passat que ens van retornar el 
100%. 



Preguntes 
 

           

             INS Alexandre Galí 

AIGUA: 

L’aigua a la Cerdanya es pot veure directament de l’aixeta. 

Hi ha màquines expenedores d’aigua a l’alberg. 

 

TELÈFON MÒBIL 

Es permet l’ús del telèfon mòbil a la sortida però només en 
les franges horàries establertes. Un ús inadequat del mòbil 
pot suposar la seva retirada fins la finalització  

de l’estada. 

 

 



Moltes gràcies  

per la vostra atenció 
 

           

             INS Alexandre Galí 


