
 

c. Escoles Pies 134-136 I 08017 Barcelona 

 
Benvolgudes famílies, 
 
El dimarts 3 de març marxem a esquiar, els alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è de primària i 1r 
d’ESO.  
 
ORGANITZACIÓ SORTIDA  
 

- GRUP 1: 6è i 1r d’ESO:  
o Trobada 8:15h al pati de l’escola 

per organitzar la sortida.
o Sortida a les 8:30h
o VESTITS D’ESQUÍ
o Tothom amb motxilla de mà amb

� Dinar tipus picnic
� Guants i ulleres d’esquí.
� NOU! MOLT IMPORTANT: Bossa tipus “IKEA”, “MERCADONA”, etc, 

plegada i marcada amb el nom amb 
 

- GRUP 2: 3r, 4t i 5è PRI: 
o Trobada a les 9:00 al pati de l’escol

pati per organitzar la sortida.
o Sortida a les 9:30 
o VESTITS amb Xandall John Talabot 

de muntanya 
o Tothom amb motxilla de mà amb:

� Guants d’esquí
� NOU! MOLT IMPORTANT: Bossa tipus “IKEA”, “MERCADONA”, etc, 

plegada i marcada amb el nom amb marcador permanent en gran.

NO podem portar: 
 

o Mòbils, anem a conviure sense mòbils!
o Jocs electrònics (game boy, psp, etc)
o Menjar per a les habitacions

 

SI podem portar (POTESTATIU
 

o Un peluix petit o similar per dormir.
o No més de 10 EUR
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ESQUÍ- MASELLA 2020 

El dimarts 3 de març marxem a esquiar, els alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è de primària i 1r 

 
al pati de l’escola � deixem endreçat el material i mal
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El dimarts 3 de març marxem a esquiar, els alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è de primària i 1r 

deixem endreçat el material i maletes al pati 

MOLT IMPORTANT: Bossa tipus “IKEA”, “MERCADONA”, etc, 
marcador permanent en gran. 

deixem endreçat el material i maletes al 
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FAMÍLIES QUE RECULLEN A LA MASELLA: AVISEU AL COL�LEGI AMB ANTEL�LACIÓ 
PER TAL DE FACILITAR LA NOSTRA ORGANITZACIÓ 
CHECKLIST IMPRESCINDIBLE A LA MALETA 
 

EQUIPATGE (tot marcat): Una bossa de viatge o maleta que pugui carregar el/la nen/a amb: 

 

ROBA D’ESQUÍ: 
 

o Pantalons 
o Anorac 
o 2 parells de guants d’esquí 
o Samarretes tèrmiques 
o Forro polar 
o Gorro de llana 
o Mitjons gruixuts d’esquí (3 parells) 
o Crema solar i de llavis 
o Ulleres d’esquiar 

PER L’HOTEL 
 

o Banyador 
o Xancles de piscina 
o Tovallola petita estil “Decathlon” 
o Roba i calçat per després de l’esquí. 
o Necesser complert  
o Mocadors de paper mínim 2 paquets 
o Pijama 

 
Els alumnes que portin el seu equip d’esquí l’han de marcar amb retolador permanent 
(botes, esquís i casc). 
 
 
COMUNICACIÓ:  
 

- El col�legi enviarà sms per informar sobre l’arribada i la sortida 
- Els tutors enviaran una notificació al dia A LA NIT al delegat del curs. 
- Evidentment ens posaríem personalment en contacte en cas d’urgència.  
- Si voleu, podeu trucar al col�legi ja que diàriament ens posem en contacte.  
- En cas d’urgència podreu contactar amb nosaltres al 699087744.  

Per qualsevol aclariment, no dubteu a contactar amb nosaltres 
 
DIRECCIÓ DEL COL�LEGI JOHN TALABOT 
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ESQUÍ- MASELLA 2020 
 
Apreciadas familias, 
 
El martes 3 de marzo salimos a esquiar las clases de 3º, 4º, 5º y 6º de primaria y 1º de 
ESO.  
 
ORGANIZACIÓN SALIDA  
 

- GRUP 1: 6º y 1º de ESO:  
o Encuentro a las 8:15h en el patio del colegio � dejamos ordenado el material y 

maletas en el patio para organizar la salida. 
o Salida a las 8:30 puntuales.  
o VESTIDOS DE ESQUÍ 
o Todos con mochila de mano con: 

� Comida tipo picnic 
� Guantes y gafas de esquiar. 
� NUEVO: MUY IMPORTANTE: Bolsa tipo “IKEA”, “MERCADONA”, etc, 

doblada y marcada con el nombre con marcador permanente en grande. 
 

- GRUP 2: 3º, 4º y 5º PRI:  
o Encuentro a las 9:00 en el patio del colegio � dejamos ordenado el material y 

maleta en el patio para organizar la salida. 
o Salida a las 9:30 puntuales. 
o VESTIDOS con chándal John Talabot completo + anorak + descansos o 

calzado de montaña 
o Todos con mochila de mano con: 

� Guantes de esquí 
� NUEVO: MUY IMPORTANTE: Bolsa tipo “IKEA”, “MERCADONA”, etc, 

doblada y marcada con el nombre con marcador permanente en grande. 

NO podemos llevar: 
 

o Móviles: vamos a convivir sin móviles. 
o Juegos electrónicos (game boy, psp, etc) 
o Comida para las habitaciones 

 

SI podemos llevar (POTESTATIVO) 
 

o Un peluche pequeño o similar para dormir. 
o No más de 10 EUR.  

 



 

Infantil, Primària i ESO 
c. Escoles Pies 134-136 I 08017 Barcelona I 93 212 34 99 I info@johntalabot.com I www.johntalabot.com 

 

FAMILIAS QUE RECOGEN EN LA MASELLA: AVISAD AL COLEGIO CON ANTELACIÓN  
PARA FACILITAR NUESTRA ORGANIZACIÓN 
CHECKLIST IMPRESCINDIBLE PARA LA MALETA 
 
MALETA O BOLSA DE ESQUÍ QUE PUEDAN CARGAR LOS ALUMNOS. 
 

ROPA DE ESQUÍ: 
 

o Pantalones 
o Anorac 
o 2 pares de guantes de esquí 
o Camisetas térmicas 
o Forro polar 
o Gorro de lana 
o Calcetines gruesos o de deporte para esquiar (3 pares) 
o Crema solar y de labios 
o Gafas de esquiar 

PARA EL HOTEL 
 

o Bañador 
o Chanclas de piscina 
o Toalla pequeña estilo “Decathlon” 
o Ropa y calzado para después del esquí. 
o Neceser completo  
o Pañuelos de papel mínimo 2 paquetes 
o Pijama 

Los alumnos que llevan su equipo de esquí lo deben marcar con rotulador permanente 
(las botas, los esquís y el casco) 

 
COMUNICACIÓN:  
 

- El colegio enviará sms para informar sobre la llegada y salida.  
- Los tutores enviarán una notificación al día POR LA NOCHE al delegado del curso. 
- Evidentemente nos pondríamos en contacto personalmente en caso de urgencia.  
- Si queréis podéis llamar al colegio ya que diariamente nos ponemos en contacto. 
- En caso de emergencia podréis contactar con nosotros en el 699087744. 

  
No dudéis en contactar con nosotros para cualquier aclaración. 
 
DIRECCIÓ DEL COL�LEGI JOHN TALABOT 
 


