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• L’Escola a la Neu 2021 es dirigeix als menors nascuts entre 2004 i 2012, ambdós inclosos. 

• L’activitat es realitzarà entre el 26 i el 30 de desembre de 2021. 

• L’Escola a la Neu ofereix: 
• 4 dies d’esquí (Si no es poguera esquiar, l'Escola organitzaria activitats en l'Alberg i el seu entorn) 

• Classes d’iniciació i perfeccionament amb monitors titulats 
• Material d’esquí 
• Allotjament i pensió completa 
• Dinar a les pistes 
• Equip de monitors d’animació tot el dia 

• Horari: 
Desdejuni - pujada a pistes - Classes d’esquí – Dinar a les pistes - Esquí amb el monitor -
Retorn a l’alberg – Temps per a arreglar-se - Sopar - Activitats i vetlades. 

• L’eixida serà el dia 26 de desembre a les 9:00 hores des de la Universitat Politècnica de València.  

-Campus de Vera- 

• Ens allotjarem en l’Alberg La Corralada en Villanúa - Osca-. 

• Esquiarem en les pistes d’Astún. 

• Tornarem el 30 de desembre per la nit al mateix lloc d’eixida. 

 
 

Bases de la 
• L’Escola a la Neu 2021 està dirigida a tots els menors nascuts entre 2004 i 2012, ambdós inclosos. 

o La preinscripcióLa preinscripcióLa preinscripcióLa preinscripció es realitzarà del 3 al 10 de desembre  per mitjà d’una aplicació informàtica 

accessible des de la intranet per als membres de la UPV i des de la web per al  públic en 

general (www.upv.es/eestiu). 
� En este termini, es podrà realitzar la preinscripció personalment en els despatxos de l'Escola d'Estiu a 

València -Alcoi i al Àrea d'Esports a Gandia de 11:00 a 13:00 hores. 

• S'assignaran les places donant prioritat a les sol·licituds dels fills o germans de membres de la UPV 

(alumne, PAS o PDI), després als fills dels membres d'Alumni UPV Plus i després d'ells, s'atendran a la 

resta de sol·licituds per orde d'inscripció. Publicarem el llistat d’admesos el 17 de desembre. 

• La quota d'inscripció serà de 333399990 Eu0 Eu0 Eu0 Eurosrosrosros, i serà la mateixa per a cada participant, encara que hi haja 

més d'un germà inscrit. 

• El rebut de la quota d'inscripció s'enviarà al correu electrònic que es facilite en la inscripció i s'haurà 

d'abonar fins al 20 de desembre, aportant el justificant a l'Escola d’Estiu a la Reunió de Pares. 

• Totes les baixes o renúncies s'han de comunicar a l'Escola d'Estiu com més prompte millor per a poder 

adjudicar les places vacants. 

• En cas de produir-se alguna baixa, s'admetrà al següent sol•licitant de la llista d'espera. 

• Esta activitat està coberta per un segur de contingències comunes contractat a este efecte i que es 

troba disponible en el despatx de l'Escola d'Estiu. 

• L'organització es reserva el dret a acceptar participants fora de les bases per causes degudament 
justificades, així com a suspendre l'activitat si no s'arribara a un mínim de places. 

• Excepcionalment, en el cas que les instal·lacions no reunisquen les condicions oportunes per a la 
pràctica de l'esquí, l'organització es reserva el dret a anul·lar l'activitat. 

• Aquesta activitat està subjecta a les normes sanitàries en el moment de la realització, seguint els 
protocols vigents.    

 
 


