
ACTIVITAT 4: UN VIATGE PER ESPANYA 

Sou un grup de 6è que voleu preparar el viatge de final de curs de la vostra 

escola. Les mestres us han dit que hauria de ser per Espanya, ja que d'aquesta 

manera us sortiria més econòmic que no pas viatjar a l'estranger. Tots hi esteu 

d'acord. 

Ara us toca per grups decidir quina ruta us agradaria fer. Per la qual cosa us 

donem una guia, que podeu modificar si voleu, per tal de poder planificar el 

vostre viatge. Penseu que tindrà una durada de 7 dies tenint en compte el 

d'anada i el de tornada. 

 

1 - Recorregut a seguir:  - lloc de sortida  (Província) 

                                          - parades (Províncies i ciutats) 

                                          - lloc d'arribada (Província i ciutat) 

2 - Llocs a visitar 

- Emprant el Google maps planifiqueu el recorregut assenyalant amb els indicadors 

els llocs a visitar. 

- A cada indicador s'haurà de fer una nota dient què visitareu allà o què  hi voldríeu 

fer. 

- Després compartiu el vostre mapa amb el correu de la classe. 

- Calcula els km que recorrereu des de què sortiu de Vilanova fins que hi torneu.  

3 - Pressupost 

Ha arribat l’hora de calcular el pressupost. Per això hem de tenir en compte: 

- Persones que viatgen: 54 alumnes i 4 acompanyants. 

Dies: del 2 al 8 de maig 

- Quants dies voleu estar a cada ciutat fent nit. 

 Per exemple: Bilbao: dies 2 i 3 

                       Santander: dies 4 

                       Madrid: dies 5, 6,  

                       València: dies 7 

 Hotels a mitja pensió (...........................................................................................) 



- Busqueu hotels de les ciutats on vulgueu fer nit . S'ha de tenir en compte les dates 

que viatgeu i que s'ha de demanar mitja pensió. 

 

 

- Transport: autocar 

 

     PRESSUPOST DE  L'AUTOCAR 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOCARS MOTOR S.L     

 

Sol·licitant: ESCOLA EL CIM       Data: ................................ 

 

DESCRIPCIÓ DEL SERVEI 

   Data   Hora  Lloc      

Sortida          2 – 5 – 10         07:00  Estació  

 

Arribada  8 – 5 – 10   22:00  Estació 

 

 

Nº de places 60  

 

Vehicle  1 autocar de 60 places 

 

Servei  Tur per Espanya 

 

 

PREU  

 

           Inclou IVA, autopistes, dietes i pàrking 

 



Calcula aquí el pressupost de forma ordenada i molt clara. Escriu què és cada 

operació. Has de calcular quan ha de pagar cada nen tenint en compte les nits 

d’hotel a mitja pensió i l’autocar.   

Cada grup taula triarà els mateixos hotels, per tant us ha de sortir el mateix resultat, 

tot i que cada un calcularà el seu pressupost. Si hi ha algú del grup que no li surt el 

mateix resultat, el podeu ajudar fins que tothom tingui la mateixa solució. 

 

 

4. Reserves 

Sempre que es vol viatjar i passar nit fora de casa, s'ha de fer reserva prèvia per no 

trobar-te sense allotjament.  Redacteu individualment un correu electrònic a un dels 

hotels sol·licitant allotjament. Recordeu no oblidar-vos de dir les dates i els que sou. 

Una vegada tingueu escrit el missatge l'envieu al correu de la classe: 

6alzina@gmail.com 

 



 5. Elaboració guia turística 

Confeccioneu  per grups una mena de guia turística dels llocs que visitareu per tal de 

poder oferir als companys i a les seves famílies una idea de les característiques més 

importants dels llocs on anireu. 

Per fer això preparareu un Power Point  o Presentació Office amb la següent 

informació acompanyada d’imatges representatives: 

 Nom de la ciutat i la comunitat a la qual pertany cada ciutat on farem nit o que 

es visitarà.. Poseu-hi un mapa polític de la comunitat. 

 Relleu i rius importants (els que hem estudiat) que tinguin les comunitats on 

s'estarà. 

 Llocs característics per visitar. Trieu uns quants llocs de la ciutat o de la 

província. Feu una breu explicació i poseu-hi algunes fotos.  

 

Un cop fet, haureu d’exposar a la resta de companys el vostre treball de recerca, 

per tal de convèncer-los de què el vostre viatge realment val la pena.           

                                            

 

 


