PORT AVENTURA (3a circular)
Curs: 4t d’ESO
Dia: 21 de juny de 2021
Avui ens han notificat que el Parc de Port Aventura modifica el seu horari de tancament, allargant fins a les
20:00. Creiem que tenint en compte el preu de la sortida, és una bona oportunitat aprofitar per allargar
l’horari de tornada, ja que moltes escoles no allargaran i aquella franja podem aprofitar per gaudir del parc.
No obstant això, per complir l’horari del xòfer sortirem una mica més tard al matí, cosa que ens beneficia
per evitar la cua per entrar.
Així doncs, horaris: Sortida de la Via Favència amb carrer Almansa el dilluns 21 de juny a les 9:20 h
(transport en autocar només per a l’alumnat de 4t d’ESO). Molt important la puntualitat. No esperem a
ningú!! Tornada cap a les 21:30 h a l’escola. Confirmarem hora exacta en funció del trànsit.
Preguem que ens feu arribar un correu electrònic a eduard.andres@luzcasanova.epiaedu.cat amb un missatge
del tipus “estem informats del canvi d’horari” per tenir confirmació que n’esteu al corrent.
Recordem que l’import de la sortida inclou l’entrada amb dinar. La normativa del parc no permet portar
menjar ni beguda (hi ha controls exhaustius per accedir al recinte), així doncs, recomanem portar
esmorzar per menjar i aigua per prendre abans d’entrar al parc, així com una ampolla d’aigua i
alguna cosa de berenar per poder prendre quan sortim del parc a les 20:00 h. També recomanem que
deixin una muda per canviar-se a l’autocar.
Tenint en compte la situació i per evitar comprar-se una mascareta al parc, és necessari portar 2 mascaretes
de recanvi, ja que sovint es perden o s’extravien.
Tanmateix els recomanem no portar motxilla per evitar el pagament d’una taquilla. Això si, tenint en compte
les altes temperatures d’aquests dies, és molt important portar gorra o alguna cosa per cobrir el cap i crema
solar.
Al Parc deixarem llibertat de moviment per facilitar els diferents gustos d’atraccions. No obstant això,
obligarem a l’alumnat moure’s en grups de mínim 3 persones. Cada 2 hores farem trobades per tenir la
seguretat que tot va bé. Tanmateix el professorat estarà en tot moment disponible per qualsevol incidència.
Per aquest motiu, tindrem un mòbil de contacte que facilitarem el dilluns al matí per a qualsevol emergència.
Al Parc poden fer ús del mòbil (no a l’autocar), però han de tenir molt present la llei de protecció de dades i
no poden penjar cap fotografia a les xarxes socials sense el consentiment dels seus companys/es.
Qualsevol comportament fora de lloc (actes d’indisciplina amb companys de la seva o altres escoles,
robatoris…) comportarà quedar-se al costat del professorat tot el dia. Tanmateix, es comunicarà
immediatament a la família. L’escola no es farà responsable dels danys i perjudicis que puguin causar
l’alumnat en aquests moments que aniran per lliure pel parc.
En cas que la situació de pandèmia no ho permeti, l’escola es reserva el dret d’anul·lar la sortida. En cas que
ho anul·li l’escola, farà el retorn de tot el pagament efectuat. En cas que la família decideixi a posteriori que
el seu fill/a no vagi a la sortida, l’escola no farà el retorn de l’import pagat.
Amb tot, restem a la vostra disposició per qualsevol dubte.
Claustre d’ESO

