
PRESENTACIÓ DEL VIATGE A BERLÍN 

 

Benvolgudes famílies, 

 

Tal com s’ha informat a la reunió del dijous 27 de setembre, aquest curs 2018-2019 el viatge 

de final d’etapa el farem a Berlín. Considerem que és una proposta enriquidora per al 

desenvolupament personal dels alumnes i que, a més de permetre aplicar part dels continguts 

curriculars del curs (Segona Guerra Mundial i Guerra Freda o posar en pràctica l’anglès per 

comunicar-se), contribueix a potenciar el plaer de conèixer altres països. És un viatge amb una 

finalitat principalment cultural. 

 

El viatge l’organitzarem mitjançant una agència i les dates exactes del qual es concretaran en 

el moment de fer la compradels bitllets d’avió seguint el criteri de minimitzar el preu. En 

principi el viatge es realitzarà durant el mes de març de 2019 amb una durada de 5 dies i 4 nits, 

de dilluns a divendres. 

 

El preu del viatge variarà en funció del preu del bitllet d’avió depenent de la quantitat 

d’alumnes que s’hi apuntin. També, com sabeu, les companyies aèries no permeten reservar 

anticipadament els bitllets, de manera que per poder tenir un preu exacte necessitem fer la 

reserva, la qual cosa implica: 

- Fer unapaga i senyalal més aviat possible. 

- Saber quins alumnes assistiran al viatge, ja que els bitllets es reserven nominalment. Es 

necessiten un seguit de dades personals de l’alumne/a que cal registrar amb exactitud. 

 

Per aquest motiu, demanem que es faci unapaga i senyal de manera ràpida i poder saber amb 

exactitud el nombre d’alumnes assistents al viatge. Serà en aquest moment quan podrem 

saber amb precisió el preu final del viatge. L’institut es compromet a anul·lar el viatge - abans 

de comprar els bitllets - i a retornar els diners ingressats per les famílies en cas que el preu 

total superi els 500 euros, sense tenir en compte les despeses dels alumnes en el destí. 

 

Aquest preu inclourà, com a mínim: 

- Bitllets d’avió, amb equipatge a cabina. 

- Allotjament en alberg/hostal cèntric amb mitja pensió (esmorzar i sopar). 

- Entrades als monuments, museus o altres llocs d’interès. 



- Desplaçaments de l’aeroport de Berlín a la ciutat i de la ciutat a l’aeroport de Berlín. 

- Transport públic durant el viatge. 

- Assegurança. 

 

Així, per tal de poder fer front a la compra dels bitllets d’avió i tancar el preu del viatge, 

demanem un primer ingrés de 180 euros al compte ES62 0182 8733 4502 0003 7096 de 

l’institut, en concepte de paga i senyal. Pels motius exposats, us demanem a les famílies 

interessades que efectueu l’ingrés abans del proper dijous 11 d’octubre i així poder fer la 

reserva dels bitllets abans d’acabar el mes d’octubre. Us demanem que en fer l’ingrés 

indiqueu el concepte “Berlín + nom i cognoms de l’alumne”.  

 

A més, les famílies interessades cal que retorneu al/a la tutor/a el full adjunt amb les dades 

que es demanen per poder comprar els bitllets d’avió juntament amb el comprovant de 

l’ingrés com a molt tard el dijous 11 d’octubre. Per aquelles famílies que no hagin fet la paga 

i senyal o no hagin entregat el document adjunt en aquesta data límit,esconsiderarà que 

el/la seu/seva fill/a no anirà al viatge.  

 

En cas que algun/a alumne/a volgués afegir-se al viatge amb posterioritat a la data límit 

(dijous11 d’octubre), s’estudiaria si és possible, però cal advertir que probablement el preu del 

bitllet d’avió que hauria d’assumir seria substancialment superior al de la resta, fet que 

encariria el preu total del viatge per a aquesta família. 

 

És MOLT IMPORTANT que les dades que faciliteu en el full adjunt coincideixin amb les del 

document d’identificació de l’alumne/a (DNI, Passaport, NIE) amb el qual s’identificarà als 

aeroports de Barcelona i Berlín davant dels cossos de seguretat i personal de la companyia 

aèria. Altrament, es podria negar l’accés de l’alumne a l’avió i una posterior rectificació 

podria suposar costos addicionals amb la companyia aèria. 

 

L’assegurança de viatge retornarà a les famílies l’import en casos de força major justificables 

documentalment. En altres casos no es podrà recuperar l’import dels bitllets d’avió. En cap cas 

es podran retornar els diners en cas que l’alumne/a no vagi al viatge com a conseqüència 

d’haver estat castigat/da, ja sigui per decisió de la família o de l’institut. 

 

 



DADES PER A LA COMPRA DE BITLLETS D’AVIÓ A BERLÍN 
 

Per evitar errors en la comprensió, es prega escriure amb lletra clara. 
 

• Nom i cognoms exactes de l’alumne/a: 

Nom  

Primer cognom  

Segon cognom  

 

• Data de naixement de l’alumne/a: 

Dia Mes Any 

   

 

• Nacionalitat i residènciade l’alumne/a: 

Nacionalitat  

País de residència  

Municipi de residència  

 

 

 

AUTORITZACIÓ PER A LA COMPRA DE BITLLETS D’AVIÓ A BERLÍN 

Jo,________________________________________________, mare/pare/tutor/ 

tutoralegal de l’alumne/a __________________________________________ 

del grup ____ de 4t d’ESO, autoritzo la compra dels bitllets d’avió 

ambacceptació de les condicions exposades en el document “PRESENTACIÓ DEL 

VIATGE A BERLÍN” i accedeixo a cedir les dades d’aquest document a l’agència 

que gestiona el viatge.  

 

SIGNATURA 


