
    
 

 

 

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ 

 

Terminis  

Les sol·licituds poden fer-se durant tot l’any però recomanem fer-la amb antelació 

a principi de curs. Una vegada rebuda la sol·licitud confirmarem la visita per correu 

electrònic, si no hi ha disponibilitat per la data proposada se’n buscarà una de nova amb el 

centre educatiu. 

Durada  

La participació del projecte dona accés a l’espai virtual d’aprenentatge durant les 

dues setmanes anteriors i posteriors a la vista a l’ETAP.  

La visita té una durada d’entre una hora i mitja a 2 hores i preveu una parada per esmorzar.  

Cost 

Gratuït per els centres educatius que formen part dels municipis als quals presta 

servei Aigües Vic (Vic, Gurb, Muntanyola i Santa Cecília de Voltregà) als quals 

l’empresa subvenciona el servei d’autocar d’anada i tornada a la planta. 

Les escoles d’altres municipis hauran d’assumir el cost del desplaçament fins a l’ETAP 

Miralter. 

Materials 

En el moment de concretar la visita us proporcionarem la guia didàctica 

completa del projecte. 

La participació en el projecte inclou l’accés al material digital allotjat a la pàgina web 

d’Aigües Vic. En concretar la visita se us proporcionarà el nom d’usuari i la clau d’accés a 

aquest material així com les dates durant les quals estarà disponible per el vostre centre 

educatiu. 

És imprescindible disposar d’entre 4 i 8 ordinadors o tauletes digitals per dur a terme les 

activitats virtuals a l’aula. 

La maleta pedagògica caldrà recollir-la a la planta potabilitzadora d’Aigües Vic. Ubicació: 

Camí de Malars s/n (Ctra Vic- Manlleu km. 6) 08503 Gurb. 

Visita  

Les visites inclouen la visita guiada per les instal·lacions i un tast d’aigües. Es 

podran sol·licitar en horari de matins. 

Els grups hauran de ser d’un mínim de 10 alumnes i un màxim de 30. Per cursos amb un 

nombre elevat d’alumnes es realitzarà la visita guiada per grups de manera continuada i/o 

simultània durant el mateix dia. 

Les persones acompanyants hauran de ser presents durant la visita guiada i es faran 

responsables del comportament de l’alumnat i del compliment de les mesures de seguretat. 

Per contractar el transport caldrà que l’escola es posi en contacte amb l’empresa d’autocars 

prèviament acordada amb Aigües Vic per concretar la data i l’horari pactats. 
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