
 
 

 
ARRIBADA 

 
 En arribar al Camp d’Aprenentatge, el responsable de l’estada us rebrà. Es faran  

les presentacions de les persones que hi treballen i de les instal·lacions. 
 Per qualsevol qüestió o aclariment dirigiu-vos sempre als responsables del camp, i si és 

específic de l’allotjament a l’alberg. 
 Es presentarà el programa de l’estada. 
 Caldrà inscriure’s al llibre de registre de l’alberg. Es lliurarà un joc de claus de les diferents 

dependències que utilitzareu. ( 15 dies abans de l’estada haureu de posar-vos en contacte amb 
l’alberg per demanar la informació pertinent sobre les habitacions de que disposareu i així 
poder distribuir els vostres alumnes abans de l’arribada a l’alberg) 

 
 

INSTAL·LACIONS 
 

Camp d’Aprenentatge del Ripollès. Ctra. de Nevà Prat Cap Riu, s/n – 17500 Planoles 

Tel.972 73 63 50. Correu electrònic: cda-ripolles@xtec.cat  

Distribució d’espais: 

El CdA del Ripollès disposa de dues aules, un laboratori i un vestíbul per a l’alumnat. 
 

Alberg Pere Figuera. Ctra. de Nevà Prat Cap Riu, s/n – 17500 Planoles 

Tel. 972 73 61 77 – Fax 972 73 64 31. Correu electrònic: alberg_planoles@tujuca.com 

Espais per utilitzar: 
Sala d’estar, sala de TV i vídeo, sala de lectura i ordinadors(jocs de taula), sala de 
reunions, sala per 200 persones, camp de futbol i bàsquet, billar, ping-pong, futbolins,  
espais exteriors i d’esbarjo, dormitoris. 

 

Serveis i funcionament: 
 
 Dormitoris: 

 A partir de les 23,00 h es respectarà el silenci. 
 Per utilitzar el llit és obligatori l’ús del sac de dormir o llençols. 
 No és permès menjar, beure ni fumar. 
 Us agrairem molt especialment que controleu que no es malmetin els matalassos ni les 

fundes. Cal pujar als llits amb compte. 
 El darrer dia de l’estada cal deixar les habitacions abans de les 10,00h del matí, 
 Les mantes ben plegades i els llençols i les coixineres als cubells corresponents. 
 Cal comunicar qualsevol desperfecte que es produeixi a la consergeria de l’alberg. 

 
INFORMACIÓ PER A UNA BONA ESTADA 



 Neteja: 
Cada dia a partir de les 10,00h del matí i fins a les 13,00h el personal de neteja començarà a fer 
les habitacions, lavabos, dutxes i espais comuns. A fi de facilitar-ne la tasca les habitacions han 
d’estar lliures a partir de les 9,00 h. 

 Horari menjador: 
 Esmorzar: 8,30 h 
 Dinar: 13,30 h 
 Sopar: 20,00 h 

Els àpats funcionen en règim d’autoservei, per la qual cosa cadascú haurà de netejar la 
seva taula i retirar els estris que hagi utilitzat i col·locar-los al seu lloc. 

 A partir de 2n ESO, el berenar no es troba inclòs en el preu de manutenció, si es desitja 
incloure’l s’ha de contractar amb antelació. 
 

 Horari de l’Alberg i tancament: 
 La recepció romandrà oberta de les 8,00 h del matí fins a les 22,00 h (excepte a l’hora dels 

àpats). A partir de les 24,00h hi haurà el vigilant de nit. A les 24,00 h quedarà tancada la 
porta d’entrada a l’alberg i s’obrirà a les 8,00 h del matí. En cas de voler tornar més tard de 
les 24,00 h caldrà notificar-ho a recepció i es podrà tornar a les hores punta fins a les 3,00 
h. 

 

MATERIAL NECESSARI 
 
Per venir al Camp d’Aprenentatge cal portar 

 Roba adequada a l’època de l’any 
 Els utensilis de neteja personal 
 Motxilla o bossa d’excursió 
 Sac de dormir o llençols. L’alberg disposa de mantes 
 Roba i calçat de recanvi 
 Calçat còmode per caminar 
 Cantimplora 
 Impermeable (anorac, cangur, paraigües o altres) 
 Estris i material d’escriure (llapis, goma, carpeta no gaire gruixuda per portar a les sortides) 

 

EMERGÈNCIES 
 
 Localitzar al personal de l’alberg 
 La farmaciola es troba a l’habitació 103, infermeria. 
 Telèfons d’interès: 

Emergències: 112 
Urgències i emergències mèdiques: 061 
Ambulàncies: 972 70 12 90 
Hospital Comarcal: 972 73 00 13 
Mossos d’esquadra: 972 70 20 30 
Taxis: 972 73 61 10, 627588870 (Jesús Palacín, de Planoles, servei de 24h) 
972 73 62 02 

  


