
Viatge 6è de Primària.  Del 9 al 13 de juny                                   Normes de convivència 

NORMES BÀSIQUES 
 
 
QUAN ANEM EN AUTOCAR 

• Utilitzem un medi de transport col·lectiu que cal respectar. Procurarem estar ben 
asseguts i evitarem passejar, córrer, menjar... 

 
• No llençarem res al terra. Utilitzarem les papereres. 

 
L'ALBERG 

• Segurament no estarem sols, penseu que és com un hotel que té les seves 
normes i cal respectar-les, per això no cridarem ni correrem a l'interior. 

 
• Abans de sortir de l'habitació ens assegurarem que hem fet el llit i que tot ha 

quedat ben recollit. 
 

• Un cop s'ha sortit de l'habitació per anar a esmorzar no podem tornar a entrar, 
caldrà recordar les instruccions que ens donin cada nit respecte al que 
necessitem. 

 
• En arribar de les sortides, no podem anar a les habitacions fins que els mestres no 

donin permís. 
 

• En anar a dormir, respectarem l'hora de silenci estipulada per l'alberg. 
 
A LES INSTALACIONS QUE UTILITZAREM 

• Tant al Parc Olímpic del Segre, com Caldea i al Pavelló de gel de Canillo, 
utilitzarem els vestidors i procurarem respectar les normes estipulades.  

 
ALS POBLES I CIUTATS 

• Tant al lloc on estarem com als que visitarem, disposarem de temps lliure. Cal 
comportar-se tenint en compte que es tracta de nuclis habitats amb tot el que això 
significa (carrers amb cotxes, altres persones ...) 

 
MOLT IMPORTANT 

• Totes les activitats que farem tot i ser anomenades “Esports d’aventura” són molt 
segures, és imprescindible, però, prestar molta atenció a les instruccions que ens 
donaran els i les diferents responsables.  

 
• Cap activitat serà obligatòria, tot i que les aconsellem totes. No es permetrà en cap 

moment que algú o alguna es senti malament pel fet de no voler participar en 
algun moment. 

 
• Cada nen rebrà 20 € per les despeses personals i en podrà portar un màxim de 10 

més de casa. Cap nen o nena podrà tenir doncs més de 30 Euros. Serem molt 
responsables a l’hora de desar-los i prudents a l'hora de gastar-los. 


