
 

c. Escoles Pies 134-136 I 08017 Barcelona 

 

Benvolgudes famílies de 2n d’ESO, 

Marxem de convivències a retrobar
nostre grup classe i gaudir de la muntanya i l’aire lliure.

Farem una Travessa del REFUGI DEL REBOST al REFUGI D’EROLS PARC NATURAL EL 
CADÍ I MOIXERÓ (BERGUEDÀ) 
 https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/rebost

DETALLS DE LES CONVIVÈNCIES: 

• DATA DE SORTIDA: Dimecres 7 d’octubre
• HORA: 8.15h trobada a l’escola (Porta Marquesa de Vilallonga) 

• DATA D’ARRIBADA: Divendres 9 d’octubre
• HORA: 17.30h aprox. Avisarem.
• PROF. ACOMPANYANTS:

PROGRAMA:  

• Dia 1: Arribada al refugi al matí i dinar de pícnic. Excursió al Mirador d’Orri i la ruta de la 
Trencapinyes i de la Marmota. A la tarda xerrada de sensibilització mediambiental. Sopar i 
jocs de nit.  

• Dia 2: Travessa Refugi de Rebost
grans aniran en una furgoneta al refugi d
farem una mica de festa. 

• Dia 3. Al matí farem una activitat d’orientació al vo
i baixarem caminant fins La Pobla de l’Illet (Clot del Moro).

Els alumnes de 2ESO treballaran a la classe de tutoria d’aquest divendres el 
que hauran de portar i l’organització de les convivèn

Per últim, dir-vos que les convivències poden ser anul�lades en l’últim moment, segons el context 
que ens hi trobem en el moment de la sortida. De tota manera, les convivències serien ajornades 
al mes de maig/juny.  

Si us plau, empleneu l’autorització adjunta (al final)

Restem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment,

LA DIRECCIÓ. 
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Benvolgudes famílies de 2n d’ESO,  

Marxem de convivències a retrobar-nos, ara més que mai, necessitem tornar a vincular amb el 
nostre grup classe i gaudir de la muntanya i l’aire lliure. 

del REFUGI DEL REBOST al REFUGI D’EROLS PARC NATURAL EL 
CADÍ I MOIXERÓ (BERGUEDÀ)  

senderisme/rebost-erols-30941519 

DETALLS DE LES CONVIVÈNCIES:  

: Dimecres 7 d’octubre 
h trobada a l’escola (Porta Marquesa de Vilallonga)  

Divendres 9 d’octubre 
.30h aprox. Avisarem. (Porta Marquesa de Vilallonga)  

PROF. ACOMPANYANTS: Ms. Christine Palomeque i Mr. Nick Tate. 

Arribada al refugi al matí i dinar de pícnic. Excursió al Mirador d’Orri i la ruta de la 
Trencapinyes i de la Marmota. A la tarda xerrada de sensibilització mediambiental. Sopar i 

efugi de Rebost- Refugi d’Erols. Es farà amb motxilla petita, les maletes 
grans aniran en una furgoneta al refugi d’Erols. A la tarda descans i després de sopar 
farem una mica de festa.  

Al matí farem una activitat d’orientació al voltant del refugi d’Erols. Dinarem al refugi 
i baixarem caminant fins La Pobla de l’Illet (Clot del Moro). 

Els alumnes de 2ESO treballaran a la classe de tutoria d’aquest divendres el 
i l’organització de les convivències. S’enduran el llistat a casa.

vos que les convivències poden ser anul�lades en l’últim moment, segons el context 
que ens hi trobem en el moment de la sortida. De tota manera, les convivències serien ajornades 

plau, empleneu l’autorització adjunta (al final) 

Restem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment, 

www.johntalabot.com 

nos, ara més que mai, necessitem tornar a vincular amb el 

del REFUGI DEL REBOST al REFUGI D’EROLS PARC NATURAL EL 

Ms. Christine Palomeque i Mr. Nick Tate.  

Arribada al refugi al matí i dinar de pícnic. Excursió al Mirador d’Orri i la ruta de la 
Trencapinyes i de la Marmota. A la tarda xerrada de sensibilització mediambiental. Sopar i 

Refugi d’Erols. Es farà amb motxilla petita, les maletes 
descans i després de sopar 

ltant del refugi d’Erols. Dinarem al refugi 

Els alumnes de 2ESO treballaran a la classe de tutoria d’aquest divendres el llistat de material 
duran el llistat a casa. 

vos que les convivències poden ser anul�lades en l’últim moment, segons el context 
que ens hi trobem en el moment de la sortida. De tota manera, les convivències serien ajornades 
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Estimadas familias de 2º de ESO,  

Nos vamos de convivencias a reencontrarnos, ahora más que nunca, necesitamos volver a 
vincular con nuestro grupo clase y disfrutar de la montaña y del aire libre. 

Nos vamos a hacer una travesía de montaña del REFUGIO DEL REBOST al REFUGIO D’EROLS 
PARQUE NATURAL DE CADÍ I MOIXERÓ (BERGUEDÀ).  

https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/rebost-erols-30941519 

DETALLES DE LAS CONVIVENCIAS:  

• FECHA DE SALIDA: Miércoles 7 de octubre. 
• HORA: 8.15h encuentro en la escuela (Puerta Marquesa de Villalonga)  
• FECHA DELLEGADA: Viernes 9 de octubre 
• HORA: 17.30h Aprox. Avisaremos  (Puerta Marquesa de Villalonga)  
• PROF. ACOMPAÑANTES: Ms. Christine Palomeque y Mr. Nick Tate.  

PROGRAMA:  

• Día 1: Llegada al refugio por la mañana y comer de picnic. Excursión al Mirador de Orri 
y la ruta de la Trencapinyes y de la Marmota. Por la tarde charla de sensibilización 
medioambiental. Cena y juegos por la noche.  

• Día 2: Salida del Refugio del Rebost -  llegada al Refugio d’Erols. Se hará con mochila 
pequeña, las maletas grandes irán en una furgoneta al refugio d’Erols. Por la tarde 
descanso y después de cenar haremos un poco de fiesta.  

• Día 3. Por la mañana haremos una actividad de orientación alrededor del refugio 
d’Erols. Comeremos en el  refugio y bajaremos andando hasta La Pobla de l’Illet. 

 

Los alumnos de 2ESO trabajarán en la clase de tutoría de este viernes el listado de material que 
tendrán que llevar y la organización de las convivencias. Se llevarán el listado a casa.  

Por último deciros que según el contexto en el que nos encontremos en el momento de las 
convivencias, éstas pueden ser anuladas. En cuyo caso se organizarían para más adelante 
(mayo/junio).  

Rogamos rellenéis  la autorización adjunta (al final).  

Estamos a vuestra disposición para cualquier aclaración, 

LA DIRECCIÓN.  

 

 


