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Reunió de pares i mares 
de l’IES Binissalem, 
tardor de 2019



Objectius del viatge
El departament de música organitza tres viatges d’estudis a diferents pobles de parla catalana 
amb els objectius de:

- participar en el programa “Parlem català” que promou  l’intercanvi entre centres 
educatius públics dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat que imparteixen 
ESO amb altres centres dels diferents territoris de parla catalana.

- afavorir projectes d’aprenentatge d’aula en col·laboració amb altres IES amb la finalitat 
d’impulsar el desenvolupament de les competències lingüístiques en llengua catalana i 
música de l’alumnat.

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3314661&lang=ca&coduo=7


Alumnat Aquest viatge s’ofereix a l’alumnat que cursa l’optativa de 
música de 2n, 3r i 4t d’ESO i 1r de Bx.

Com s’ha descrit als objectius s’ha d’usar la llengua catalana i 
s’ha de ser competent musicalment.

ACTITUD

L’alumnat necessita tenir una actitud correcta per anar de 
viatge: entregar permisos en els terminis establerts, seguir 
les indicacions del professorat, dur el material, fer les tasques 
encomanades, etc.

En qualsevol moment si aquestes condicions no es 
compleixen, el professorat podrà decidir la participació o no 
en el viatge.

Si hi ha alguna qüestió mèdica que ens hagueu d’informar, 
després de la reunió ens ho comentau.



Professorat

El professorat responsable del viatge són:

Carles Morales, professor de música a l’optativa 

de 2n d’ESO i 1r de Bx

Pilar Calafell, professora de música a l’optativa 

de 3r d’ESO

Miquel À. Bauzà, professor de música a l’optativa 

de 3r i 4t d’ESO

Podreu trobar la informació al blog del 

departament de música:

https://musicabinissalem.wordpress.com/



Parlem català març 2019

El març de 2019 l’IES Binissalem realitzà 
l’intercanvi amb l’IES Historiador Chabàs de Dénia, 
que és la capital de la Marina Alta. Hi participaren 28 
alumnes i 3 professors. La valoració del viatge fou 
molt positiva i per aquest motiu enguany repetim. 
Blog de música.

https://musicabinissalem.wordpress.com/taller-de-musica/binicada-a-falles/
http://www.youtube.com/watch?v=ojYq-LL5TNI


dg 15 de març dl 16 de març dt 17 de març

Dematí Partida amb Baleària a les 
8:00 i arribada a les 13:00

Assistència a classe les tres 
primeres hores.
Taller de danses, batucada i 
concert a l’IES Historiador 
Chabàs

Taller de danses, batucada i 
concert a l’IES el Pedreguer

Dinar Dur dinar de casa Dinar Hostal Dinar Hostal

Horabaixa Excursió al Montgó  de 752 
metres 

Batucada i xeremiada a la 
plantà

Tornada amb Baleària a les 17:00 
i arribada a les 22:00
Sopar de pícnic

Sopar Sopar per Dénia sols Recorregut amb els versadors
sopar amb la junta central 
falleraVespre Assaig

Dénia març 2020



IES Historiador Chabàs

L’IES Historiador Chabàs és un IES 

de 4 línies a Dénia, Alacant. 

Nosaltres hi anirem amb el 4t d’ESO i el 1r de Bx

que la cursen 42 alumnes en total.

Els professors són Miquel À. Bauzà i Carles Morales 

respectivament.



Hostal Llàcer

L’Hostal Llàcer és un hostal situat al poble de la Xara, 

a 6 km de l’IES Historiador Chabàs, de Dénia. 

És un hostal senzill i sense gaire luxes però molt net, 

familiar i de tracte exquisit.



Grup de danses el 
Pedreguer

El grup de danses del Pedreguer és una formació

dansaire que està agermanda amb l’agrupació de 

ball de bot de Petra. La seva professora, Isabel, ens

farà un taller de danses. 



dl 23 de març dt 24 de març dc 25 de març

Dematí Partida amb Baleària o 
Transmediterrània a les 12:00 
i arribada a les 19:30.
Pot ser avió.

Ruta per l’IES amb el cap 
d’estudis
Ensenyar les danses a 
diferents nivells i alguna cançó 
tradicional.

Assistència a classe les tres 
primeres hores.
Batucada i concert.

Dinar Dur dinar de cases/dinar 
famílies

Excursió al Montgròs i pícnic Dinar de pícnic

Horabaixa Joc de presentacions
Taller de danses amb 
l’alumnat de l’IE Montgròs
Berenar

Tornada amb Baleària o 
Transmediterrània a les 13:00 i 
arribada a les 21:00.
Pot ser avió.

Sopar Sopar famílies Sopar famílies

Vespre Concert amb famílies

Sant Pere de Ribes març 2020



IES Montgròs

L’IES Montgròs és un IES  de 3 línies a Sant Pere de Ribes, 

Tarragona, Catalunya, amb el que el nostre centre hi té 

una vinculació especial.Nosaltres hi anirem amb l’optativa 

de 3r d’ESO que la cursen 38 alumnes però l’alumnat 

que ens rebrà serà de 4t d’ESO.

Els professors són Pilar Calafell i Miquel À. Bauzà. 



Sant Pere de Ribes

L’alumnat de l’Institut Montgròs està disposat a acollir 

el nostre alumnat a les seves llars. 

L’intercanvi en aquest cas, per tant, es realitzarà 

a cases particulars, de tal manera que cada alumne/a 

del nostre centre tendrà una família amfitriona.



dl 6 d’abril dt 7 d’abril dc 8 d’abril

Dematí Partida amb Baleària a les 
8:00 i arribada a les 13:00

10:30 i 11:15 Batucada i 
després concert conjunt.
Jocs esportius

Excursió conjunta per la Marjal

Dinar Dur dinar de casa Paella conjunta al Col·legi el 
Rebollet

Dinar a l’alberg

Horabaixa Gimcana a Oliva organitzada 
pel centre el Rebollet

Partit de voleibol a la platja de 
Piles.
Tallers diversos organitzats pel 
centre el Rebollet a l’alberg

Tornada amb Baleària a les 17:00 
i arribada a les 22:00
Sopar de pícnic

Sopar Sopar a l’alberg Sopar de germanor a l’alberg

Vespre Assaig per a l’endemà a 
l’alberg

Taller de danses organitzat pel 
nostre centre

Oliva abril 2020



Col·legi el Rebollet

El Col·legi el Rebollet és una cooperativa de 2 línies 

a Oliva, la Safor, València. L’any passat realitzaren 

l’intercanvi amb l’IES Borja Moll de Mallorca.

Nosaltres hi anirem amb l’optativa de 2n d’ESO

que la cursen 38 alumnes.

 Carles Morales és el professor. 



Alberg Mar i Vent

L’alberg Mar i Vent és un complex amb instal·lacions

esportives situat a 5 km del Col·legi El Rebollet,

d’Oliva. Fan menjar i segurament compartiríem 

una nit a l’alberg amb l’alumnat valencià.

Si no hi ha places anirem a l’Apartahotel Playa Oliva



Preparació del viatge dins l’horari 
lectiu

Aquest viatge serà preparat en horari lectiu a la matèries de música i català i alguns 
assajos extres en dimecres de 14:05 a 15:00 abans del viatge.

A música prepararem un repertori de batucada, un de ball i un per ser cantat. 

A català treballarem les mateixes cançons des d’un punt de vista lingüístic, cultural i 
social.



Pressupost 
inclòs

Viatge amb baleària  costa 50 eur. Hem demanat una 
subvenció i segurament es podrà cubrir totalment el 
trasllat.

Estada que inclourà els dos vespres que passem a fora.

Totes les menjades excepte la del 1r dia.

Diferents tallers que realitzem.



Pressupost 
no inclòs

1 Menjada.  Duran el dinar del 1r dia al vaixell. 

1 camiseta que costarà entre 7 i 10 eur i no està inclosa en el 

pressupost del viatge.

Les nostres previsions són entre 150 i  200 eur. L’any passat el 

pressupost inicial fou d’entre 200 i 250 però gràcies a la 

subvenció al final només foren 80 eur (un primer pagament de 

50 i un segon de 30).



Avís 

Com haureu observat el nombre d’alumnes que en principi 
poden venir és molt elevat i encara no hem contractat res. 
Segurament però, una vegada realitzada la reserva del viatge 
amb el primer pagament aquest nombre es reduirà. Aleshores 
és possible que ajuntem dos nivells distints a la mateixa 
destinació o que hi hagi alguns canvis no substancials de dates.



Confirmació del 
viatge

Dins aquesta setmana hauríem de tancar el nombre exacte de participants.

Per confirmar l’assistència al viatge s’hauran d’abonar 50 euros abans de dilluns 25 
de novembre a secretaria.  

Una vegada estiguin confirmades les dates i el lloc, rebreu una circular que l’alumne 
ha de tornar signada, i  s’obrirà un termini per tornar l’import si no hi estau 
interessats.


