Granja Escola-Alberg Rural-Centre d'Educació Ambiental
Info@rieradeagres.com
www.rieradeagres.com
Tlf: 660745313

FITXA D’INSCRIPCIÓ CENTRE ESCOLAR CAMPANYA 2018-2019
DADES DEL CENTRE
Nom del centre:
Adreça completa :
Codi postal :

Població:

CIF:

Persona de contacte :

Correu electrònic :

Telèfon:

Hora lliure que teniu al centre per telefonar-vos:

DADES DE LA VISITA
Data d’arrivada:

Data d’eixida:
Mitjà de transport:

Hora prevista d’eixida del poble d'origen:
Per eixir a l’encontre i guiar al bus fins la granja necessitem:
Telèfon de contacte del mestre/a acompanyant:

Nom de la companyia de autobusos:
Mitjà de transport:

Hora prevista d’eixida des de la Riera d’Agres el dia de tornada:

DESCRIPCIÓ DEL GRUP
Cicle/curs:

Edat dels participants:

Núm. d’alumnes:

Núm. d’acompanyants:

-Alumnes amb NEE (Important que ens indiqueu si necessiten el suport d’un monitor):
Necesita suport del monitor:
Nom

SI

Dietes especials, al·lèrgies o intoleràncies: SI

NO

Si hi ha alguna dieta especial cal complimentar individualment el full adjunt
Observacions:

* A l’emplenar la butlleta, accepteu les condicions de reserva.

NO

CONDICIONS DE RESERVA
ATENCIÓ!
Per a fer efectiva la reserva, el Centre Educatiu ha de remetre per electrònic el justificant bancari de l’abonament de la
bestreta abans del 22 de febrer de 2019:
-5€ per participant (estades a passar el dia)
-10€ per participant (estades amb pernocta)
Compte bancari, a nom de Vicens Moltó CB:
-CAIXA ONTINYENT IBAN ES98.2045.6023.9130.0004.6488
-BANKIA IBAN ES30 2038 9717 8460 0011 2298
CONFIRMACIÓ DE LA RESERVA I PAGAMENT
-

-

-

Per a fer efectiva la reserva, el Centre Educatiu ha de remetre per
correu electrònic el justificant bancari de l’abonament de la reserva.
PROGRAMACIÓ I MENÚ
La resta de l’import podreu abonar-lo per transferència bancaria
Abans
del
06
DE
DESEMBRE
de
2017
abans de la data de la visita o bé en efectiu el dia de l’arribada.
La programació que vos adjuntem és sols una proposta, les activitats i els
El núm. mínim d’alumnes per visita serà de 20. En cas de no arribar,
horaris poden canviar en funció de l’oratge, l’hora d’eixida i arribada del grup, les
existeix la possibilitat de anular la visita o pactar un preu ajustat a
necessitats dels participants i la seua realitat educativa.
les necessitats.
Anul·lacions: per a tornar la reserva al Centre Escolar serà precís que
Per adaptar-vos la programació, necessitem saber abans de la visita:
ens envieu per escrit la Sol·licitud de Renúncia complimentada amb
Les activitats que voleu realitzar i menú (triar al llistat)
una antelació mínima de 30 dies, en altre cas no hi haurà dret a la
devolució, excepte casos de força major degudament acreditada.
Per a E. Infantil, horari habitual de les menjades i de la sesta i hora de
En el cas de mal temps real (no per previsions amenaçadores que no
dormir per la nit
sempre es compleixen), cal que sempre ens posem d'acord per
El nombre total d’assistents. Heu d’entregar un llistat amb nom
posposar la visita; no s'acceptaran anul·lacions unilaterals sense
complet i data naixement de tots els allotjats i DNI dels adults).
consulta prèvia. La visita es realitzarà de nou, sempre que siga
possible, sense cap càrrec addicional.
ALTRES DADES D’INTERÉS
RESPONSABILITATS DELS MESTRES I ACOMPANYANTS

-

Podran participar, si així ho desitgen, en les activitats a realitzar.

-

Per motius pedagògics:
•
En el cas d’alumnat amb necessitats educatives especials deuran
acompanyar-los durant la realització de les activitats.
•
Es faran càrrec dels xiquets/es durant la nit.
•
També han de realitzar les següents tasques col·lectives de
suport: medicines i menjador.
•
Intervindran en els conflictes que puguen sorgir amb els seus
alumnes.
•
Als grups d’Infantil, per controlar-los millor, seria de gran ajuda,
que els xiquets i xiquetes portaren una enganxina amb el seu
nom.

ROBA I MATERIAL RECOMANAT PER LA VISITA
-

Què portar en visites d’un dia: gorra, enganxina amb el nom per als
d’Infantil

-

Què portar en visites de mes d’un dia:
✓ Sac de dormir o llençols: els llits son de 90x190 i disposen de
coixí i manta)
✓ Estoig de lavabo amb tovalla de mans i dutxa.
✓ Pijama i bossa per a la roba bruta
✓ Roba interior (una muda per cada dia d’estada)
✓ Sabatilles d’esport (si és possible portar de recanvi)
✓ Gorra, llanterna, cantimplora, impermeable i tovalló de tela
(per al menjador).
✓ Samarretes de cotó d'hivern, mudes d’abric (jaqueta, pantaló
llarg, jersei de mànega llarga,...)
Recomanable: Tota la roba i objectes personals marcats; estaran al
camp, a l’aire lliure, recomanem que porten la roba més gastada
que tinguen, o com a mínim no estrenar roba.
Què NO portar? Llepolies, menjar, càmeres de fotos (els monitors
són els únics autoritzats per a fer fotos per motius legals, LOPD)
videoconsoles i derivats, telèfons mòbils, mp3 o mp4, ràdios, ...

-

-

On estem?
Als afores del poble d’Agres, als peus del Parc Natural de la Serra de Mariola. El
poble compta amb servei sanitari mèdic i un servei d’urgències a 8km (a Muro).
Comptem amb segur de Responsabilitat Civil.

Com arribar?
Per carretera, des de València, per l’A7 (Alacant interior), eixida Muro nord, i per
la CV-700 en direcció Agres (hi ha dificultat d’accés per a autobusos de dues
plantes, en aquest cas, cal vindre per Bocairent/Alfafara).
Des d’Alacant, per A7 (interior). Eixida a CV-790 en direcció
Cocentaina/Benilloba. Manteniu-vos a l’esquerra i seguiu les indicacions de N340. Preneu l’eixida cap a Muro/Agres. A la rotonda, eixida CV-700 en direcció
Agres (hi ha dificultat d’accés per a autobusos de dues plantes, en aquest cas,
cal vindre per Bocairent/Alfafara).
També podeu vindre en tren, ja que la parada d’Agres (línia Xàtiva-Alcoi) es
troba a 600 metres de l’alberg i és molt recomanable per preu. Més informació i
horaris www.renfe.es.
Google maps: Granja Escuela Riera d'Agres
Google maps: codi plus:QFVH+8V Agres

