DOSSIER INFORMATIU PER A LES ESCOLES QUE FAN ESTADA
AL CAMP D’APRENENTATGE DE LA NOGUERA CURS 20182019
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Alberg La Cova

INFORMACIÓ GENERAL
L’alberg La Cova està gestionat per l’Associació Recerca i Difusió del Patrimoni
Històric (ARDPH), vinculada al Centre d’Estudis del Patrimoni Arqueològic de la
Prehistòria de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Posem a la vostra disposició els nostres serveis de cuina, neteja i monitoratge
per tal que la vostra estada sigui el més positiva per vosaltres i sobretot pels
alumnes.
Us recordem que tant les tarifes com el reglament de funcionament de les
estades és comú per tots els establiments vinculats als Camps d’Aprenentatge i
que venen establerts pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya.
Ens posarem en contacte amb vosaltres durant el mes de Setembre, també un
mes abans de la vostra estada així com els dies previs per confirmar canvis
d’última hora. Si ens voleu contactar ho poder fer a les següents adreces i
telèfons:

Alberg La Cova
Correu electrònic

973 42 04 27
alberglacova@gmail.com
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DESCRIPCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS

Planta baixa
(accés per discapacitats)
Infermeria:

4 llits

1 lavabo amb dutxa pròpia
i farmaciola, menjador,
cuina, office i pati interior

Entresòl

Primera planta

Habitació 1: 10 llits
amb lavabo i dutxa
propis

Habitació 2:

14 llits
Habitació 3: 10 llits
Habitació 4: 12 llits
Habitació 5: 4 llits
Saleta polivalent, 5 banys i 4
dutxes

PREUS I CONDICIONS
Les tarifes i el reglament del funcionament de les estades és comú per tots els
establiments vinculats als Camps d’Aprenentatge i vénen establerts pel
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
Import per usuaris i dia

ALUMNAT

Àpat

MP (Mitja Pensió)

PC (Pensió Completa)

(dinar o sopar)

(quan no s’utilitzi el servei de dinar
d’un dels dies centrals de l‘estada)

(berenar-sopar-dormiresmorzar-dinar)

8,70 €

21,30 €

27,85 €

8,70 €

21,30 €

27,85 €

MESTRES
PROFESSORAT
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En formalitzar la inscripció amb el Camp d’Aprenentatge, s'abonarà una
bestreta equivalent al 10% del cost d'allotjament previst. Aquesta bestreta
s'haurà d'abonar abans del 30 de setembre al número de compte ES89 2100
0424 36 0200304485, posant en el concepte el nom del centre.
En cas de produir-se anul·lacions o variacions en els serveis contractats, es
compliran els termes establerts en la normativa de contractació d'instal·lacions
de Joventut:
En qualsevol reducció que superi el 10% de les places reservades caldrà
pagar un 20% de l'import de les places no ocupades.
En cas d'anul·lació de l'estada d'un grup per causes alienes a la
instal·lació es retornarà la bestreta si el motiu de l'anul·lació és de
força major, com accident, malaltia o qualsevol altre que es pugui
justificar per escrit, o si el camp d'aprenentatge pot fer efectiva
aquella reserva amb un altre grup.
En cas d'anul·lació per causes degudes a la instal·lació es retornarà la
bestreta sempre que no es pugui acordar una altra data per fer l'estada.
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MENJADOR
Podeu consultar els menús a l’ANNEX 1.
Durant l’estada s’ha de parar i desparar taula i mantenir net l’espai.
Els professors o alumnes són el responsables de servir el menjar.
Porteu tovallons de tela, és més ecològic i podreu identificar les cadires.
SERVEI MONITORATGE MENJADOR
L’Alberg disposa de monitoratge de menjador durant el dinar (13’30h-15’00h),
cal reservar aquest servei amb 20 dies d’antelació a la vostra estada. El preu
són 65 € per dinar.

Al·lèrgies i intoleràncies
S’ha d’informar amb un mínim de 15 dies d’antelació.
Recomanem que aportin un informe mèdic on s'especifiquin les al·lèrgies per
evitar possibles problemes o confusions.
L'alberg proporcionarà els aliments necessaris per a les persones amb al·lèrgies
o intoleràncies alimentàries, però no es farà responsable del control i maneig
d'aquests. Per això demanem als professors, responsables dels alumnes, que
sàpiguen prevenir, reconèixer i iniciar el tractament de les reaccions
al·lèrgiques.
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EXTRAESCOLARS
Podeu consultar les activitats a l’ANNEX 2.
S’han de contractar amb un mínim de 20 dies d’antelació.

EI
Joc de tarda
Joc de nit

Preu per nen/a
7€
8€

Horari
18:30 a 19:30
21:30 a 22:30

CI, CM, CS i ESO
Joc de tarda
Joc de nit
Nit prehistòrica

Preu per nen/a
8€
8,5€
9,5€

Horari
18:30 a 20:00
21:30 a 23:00
20:00 a 22:00

Meteorologia adversa
ACTIVITATS EXTERIORS
Dos dies abans de la seva arribada, i si hi ha previsió de pluja, enviarem un
correu als responsables de l’estada recordant-los el protocol d’actuació en cas
de meteorologia adversa i explicant-los les alternatives d’activitats d’interior
que tenen.
En el cas que l’activitat exterior es mantingui, el mateix dia, una hora abans de
l’inici de l’activitat, es prendrà una decisió. Si aquesta finalment passa per
realitzar l’activitat exterior, en cas de pluja s’actuarà de la següent manera:
a) si la pluja no és molt intensa i el professorat hi està d’acord es podrà
continuar l’activitat amb impermeables i capelines.
b) Si la pluja és moderada o intensa, es suspendrà l’activitat (sota criteri del
professorat o de la responsable de les extraescolars), havent-se de pagar
l’import de l’activitat en la seva totalitat.
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NIT PREHISTÒRICA
Perill de vent
Quan hi ha avís de vent queda prohibit encendre el foc, i per aquest motiu no
es pot realitzar l’activitat al campament paleolític (doncs es perd el focus de
motivació principal, no hi ha prou llum i, a més, a la tardor i l’hivern hi fa
massa fred). En aquests casos hi ha tres alternatives:
a) si el grup és reduït i encara no fa massa fred es pot realitzar el sopar dins la
cabana neolítica.
b) anular l’activitat. Donat que l’anul·lació es fa el mateix dia de l’activitat no
hi haurà temps de fer canvi de menú així que aquest serà el mateix, però es
soparà a l’Alberg.
c) substituir la Nit prehistòrica per una activitat de tarda o de nit; en aquest
cas es cobraran 5 euros per nen/a. Donat que l’anul·lació es fa el mateix dia de
l’activitat no hi haurà temps de fer canvi de menú així que aquest serà el
mateix, però es soparà a l’Alberg.
Previsió de pluja
Dos dies abans de la seva arribada, i si hi ha previsió de pluja, us enviarem un
correu al centre recordant-los el protocol de la nit prehistòrica i donant-los la
opció de canviar el dia de l’activitat o l’activitat en si. Si no, es tirarà
endavant com estava previst, però sempre deixant clar que estan subjectes al
protocol establert.
El mateix dia de l’activitat els responsables de l’estada poden anul·lar o
canviar la nit prehistòrica per una altra activitat interior, però com a molt tard
amb dues hores d’antelació respecte la hora prevista d’inici. Donat que
l’anul·lació es fa el mateix dia de l’activitat no hi haurà temps de fer canvi de
menú així que aquest serà el mateix i es soparà a l’Alberg.
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