INFORMACIÓ DEL VIATGE A BERLÍN
Novembre de 2018

Benvolgudes famílies,
Us informem que ja hem tancat la contractació del viatge a Berlín amb l’agència de
viatges Educatours. El viatge es durà a terme del diumenge 17 al dijous 21 de març de
2019, coincidint amb la primera setmana del tercer trimestre.
El preu final del viatge és de 430 euros, que inclou:
-

Bitllet d’avió Barcelona-Berlín-Barcelona amb Easyjet.
Ø 17 març 2019 à Barcelona El Prat Terminal 2C - Berlín Schonefeld. EZY4532 10,15h-13,00h.
Ø 21 març 2019 à Berlín Schoenefeld - Barcelona El Prat Terminal 2C. EZY4535 17,00h-19,30h.

-

Embarcament d’una maleta o motxilla de cabina amb unes mides màximes de
56 x 45 x 25 cm.

-

Allotjament en alberg cèntric en règim de mitja pensió (esmorzar i sopar). Inclou
roba de llit (no cal portar llençols, coixineres, tovalloles, etc.).

-

Visita guiada de 4 hores per Berlín.

-

Visita guiada al Parlament alemany.

-

Visita guiada al camp de concentració de Sachsenhausen.

-

Trasllats en autocar de l’aeroport de Berlín a l’alberg i al camp de concentració.

-

Transport públic per la ciutat de Berlín.

-

Assegurança per malaltia, accidents i cancel·lació (per motius justificats) amb la
companyia asseguradora AXA.

-

Motxilla senzilla commemorativa, molt pràctica pel dia a dia durant del viatge.

-

Butlletes de sorteig per subvencionar el viatge per valor de fins a 150 euros.

En aquests moments els bitllets ja han estat reservats, motiu pel qual aquests diners
ja no podran ser reemborsats.

Per tal de fraccionar el cost del viatge, i comptant que ja es va fer una paga i senyal de
180 euros, es demana seguir el següent calendari d’ingressos al compte ES62 0182 8733
4502 0003 7096 de l’institut:
•

150 euros abans del dilluns 3 de desembre

•

100 euros abans del divendres 8 de febrer

Tal com ja es va informar en la paga i senyal, demanem que en fer l’ingrés indiqueu el
concepte “Berlín + nom i cognoms de l’alumne” i en feu arribar al/la tutor/a el
comprovant.

NO inclòs en el preu del viatge
Cal tenir en compte que no s’inclouen en el preu anterior els dinars o altres àpats dels
alumnes, així com qualsevol compra que vulguin fer a Berlín. En aquest cas, cada família
haurà de valorar quina quantitat considera oportuna donar-los durant el viatge sota la
seva responsabilitat.
El preu no inclou la facturació de maleta. Aquelles famílies que creguin necessari
facturar maleta de 23 kg., hauran d’assumir un cost addicional de 72 euros. És
voluntari. En aquest cas, cal fer un ingrés addicional de 72 euros al número de compte
indicat anteriorment i entregar-ne el comprovant al/la tutor/a abans del 8 de febrer.
En cas que la facturació de maleta no es reservi anticipadament i en el dia del vol
l’equipatge superi les mides permeses, la companyia aèria obligarà a contractar en
aquell moment el suplement, que podria superar el cost addicional anticipat. En cas
que l’institut hagi d’assumir aquest import es carregaria posteriorment a la família.
Per últim, caldrà que cada alumne aporti un dipòsit de 20 euros que exigeix l’allotjament
i que es retornarà sempre que no es provoquin desperfectes o aldarulls. Aquesta
quantitat s’haurà d’entregar al professorat acompanyant abans del viatge - en la reunió
informativa o al llarg d’aquella setmana - i es retornaria a l’alumnat just després.

INFORMACIÓ IMPORTANT A TENIR EN COMPTE
- Objectius i planificació del viatge
Tal com ja es va informar, es tracta d’un viatge cultural a una ciutat amb enormes
atractius des d’un punt de vista històric i educatiu. És important que l’alumnat sigui
conscient de quins són els objectius del viatge. Durant el viatge es visitaran llocs amb
una important càrrega emocional per a la història de la humanitat, motiu pel qual
esperem una actitud absolutament respectuosa. Igualment, l’alumnat disposarà de
temps lliure en entorns que el professorat consideri oportuns i durant un temps acotat.
Adjuntem la planificació orientativa de visites i activitats que es faran durant el viatge,
per bé que pot ser modificat a criteri del professorat i de l’agència si convé.

- Conducta i disciplina durant el viatge
El viatge de 4t d’ESO és una oportunitat fantàstica per gaudir de la convivència entre
companys en un lloc diferent. Tots volem tenir un bon record d’aquesta experiència,
motiu pel qual cal que tots els alumnes i famílies siguin conscients de la importància que
té el comportament individual en el benestar col·lectiu.
És per això que per interès del centre i de l’agència es demana que tots els participants
i les seves famílies llegeixin atentament i es comprometin a complir amb allò establert
en els documents “Compromís de bon comportament durant el viatge a Berlín” (adjunt)
i “Informacions imprescindibles que els alumnes i pares han de conèixer” (adjunt). Cal
que aquests dos documents es retornin abans del dilluns 3 de desembre.

- Fitxa mèdica de l’alumne
Per petició de l’agència que ha d’informar a l’allotjament i per
coneixement del professorat acompanyant, cal retornar el
document “fitxa mèdica de l’alumne” abans del dilluns 3 de
desembre.

- Assistència mèdica
Tots els alumnes estan coberts per una assegurança de la companyia asseguradora AXA
que inclou assistència mèdica durant el viatge. Tot i així, demanem que els alumnes
portin la Targeta Sanitària Europea, que és gratuïta.
à Per tal de sol·licitar la Targeta Sanitària Europea cal:
1)

Accedir al web https://w6.seg-social.es/solTse/jsp/Entrada.jsp (cercant a Google
“solicitar tarjeta sanitaria europea” és la primera entrada).

2) Clicar a “SOLICITAT/RENOVAR TARJETA SANITARIA”
3) Dins el “Tipo de solicitud”, escollir la tercera opció “Solo para beneficiarios a cargo del
titular del derecho” i acabar d’omplir el formulari.
4) La Targeta Sanitària Europea l’envien a casa per correu ordinari en aproximadament
dues setmanes.

- Documentació per poder viatjar
En cap cas es pot viatjar sense la documentació necessària. Cal
o Els menors de 18 anys amb nacionalitat espanyola o d’un Estat de la Unió
Europea:
•

Viatjar amb el Passaport o DNI en vigor en el
moment del viatge + el permís emès pels Mossos
d’Esquadra.
à Per tal d’obtenir el permís dels Mossos
d’Esquadra autoritzant el viatge, cal presentar el DNI
del pare/mare/tutor legal que el demana, el DNI de
l’alumne/a i el Llibre de Família. Tots aquests
documents cal presentar-los en format original i
fotocòpia a la comissaria.

o Els menors de 18 anys amb nacionalitat extracomunitària (de fora la Unió
Europea):
•

Cal que la família o tutors legals es posin en contacte amb l’ambaixada o consolat
alemany a Barcelona per esbrinar si necessiten algun document més, com ara
visat, a part del passaport i permís de resident espanyol (NIE).
à Aquestes gestions s’han de fer amb temps suficient.. En el cas dels menors, és
imprescindible que ho facin els pares, mares o tutors legals. El Consolat General
d’Alemanya a Barcelona es troba a la Torre Mapfre (carrer de la Marina, 16, 08008,
Barcelona. Telèfon: 93.292.10.00).

- Equipatge de cabina
L’equipatge de cabina ha de tenir unes mides màximes
de 56 x 45 x 25 centímetres incloses les rodes i les
nanses i sense límit de pes. Només es pot portar una
peça d’equipatge.
L’equipatge de cabina pot contenir líquids, però en unes quantitats i forma
determinades. Un màxim d’un litre distribuït en recipients de 100ml. Tots aquests líquids
han d’anar junts en una bossa de plàstic transparent com la de la imatge.
Es consideren líquids: aigua i altres
begudes, xarops, cremes, olis, locions,
pasta de dents, perfums, aerosols
(escuma d'afaitar, desodorants), gel de
dutxa,

xampú,

maquillatge,

etc..

L’equipatge de cabina pot contenir
entrepans, galetes o altres aliments
sòlids, però es recomana evitar ingredients líquids com patés, formatges en crema,
cremes de xocolata, etc.

INS MONTSERRAT MIRÓ I VILÀ 4T ESO 2019
EXPERIÈNCIA A BERLIN I SACHSENHAUSEN
17 MARÇ 2019 Trobada a l’aeroport de Barcelona dos hores
abans de la sortida i embarcament cap a Berlín a les 10,15h.
Arribada a les 13,00h a Berlín i trasllat en autocar a l’alberg
per deixar l’equipatge. Primer contacte amb la ciutat. Dinar
lliure o portat de casa. Recorregut per plaça Paris, Porta de
Brandenburg. Visita guiada al Parlament, Bundestag i
pujada a la cúpula...... Sopar i allotjament a l’alberg.
18 MARÇ 2019 Esmorzar. Al matí visita guiada de Berlín
imprescindible, Ajuntament, Alexanderplatz, Unter den
Linden, plaça de la Gendarmerie, Check Point Charlie.
Postdamerplatz. Dinar lliure. A la tarda recorregut pel mur
de Berlín, visita de Friedrichshain, Kreuzberg i mercat
turc. Sopar i allotjament a l’alberg
19 MARÇ 2019 Esmorzar. Visita a l’illa dels museus. Visita
del Neues Museum (museu Egipci), bust de Nefertiti) i del
museu Pergamo (les famoses portes d’Istar). Dinar lliure. A
la tarda visita al barri Sant Nicolau i tots els seus carrers
medievals. Sopar i allotjament a l’alberg.
20 MARÇ 2019 Esmorzar. Al matí visita al barri Jueu:
sinagoga Nova, plaça Rosenstrasse, antic cementiri Jueu, el
carrer Rosethalem i el museu Blindenwerkstatt OttoWeidt.
En tot el barri hi ha escultures al carrer. Dinar lliure. Temps
lliure. Sopar i allotjament a l’alberg.
21 MARÇ 2019 Esmorzar i recollida de l’equipatge. Sortida
cap al camp de Concentració de Sachsenhausen i visita
guiada. Dinar lliure i sortida cap a l’aeroport. Embarcament
cap a Barcelona a les 17,00 i arribada a l’aeroport de El Prat
a les 19,30.
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FITXA MÈDICA DE L’ALUMNE
Aquestes dades les han de completar mare, pare o tutor en cas que l’alumne sigui menor d’edat.
NOM…..................................

COGNOMS………………………………………………………….

DIRECCIÓ…………………………………………………………………………………………………..
POBLACIÓ………………………………………. CODI POSTAL…………………………………...
CORREU ELECTRÒNIC DELS PARES O TUTORS…………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………………….
TELÈFONS DE CONTACTE DE LA FAMÍLIA…………………………………………………………..
1. Ha de prendre alguna medicació durant el viatge?......................................................................
En cas afirmatiu:
Nom del medicament………………………………………………………………………………
Dosi i horari……………………………………………………………………………………………
2. Està vacunat del tètanus?........................................................................................................
En cas afirmatiu:
Quan……………………………………………………………………………………………………
3. És al·lèrgic/a o intolerant a alguna medicació, aliment o altres?............................................
En cas afirmatiu:
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
OBSERVACIONS I COMENTARIS:

* Aquest document és important que els professors ho portin durant el viatge
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Informacions imprescindibles que els alumnes i pares han de conèixer
•Cada alumne, a l’arribada a l’alberg, haurà de deixar en concepte de caució 20€. Els hi seran
retornades el dia de sortida una vegada s’hagin revisat les habitacions. Un mal comportament
(sorolls excessius, queixes d’altres clients..) pot ser motiu de sanció.
•Cada establiment té la seva pròpia normativa, i per tant aquesta s’ha de respectar tot i no estar
d’acord. El fet d’allotjar-nos en un alberg o menjar a un restaurant no ens permet modificar
aquestes normes. L’agència tampoc té capacitat legal ni autoritat per modificar-les.
•Els albergs són establiments per a descansar i està prohibit fer soroll, posar música, estar més
persones de les que s’allotgen a les habitacions, voltar pels passadissos. S’han de respectar els
horaris de silenci.
•Si pel resultat d’un mal ús de l’alberg, cancel·len a l’agència reserves de clients posteriors,
l’agència sol·licitarà d’anys i perjudicis al client amb conducte incorrecta.
•Els alumnes han de fer-se responsables de les seves pertinences. Si els alumnes obliden algun
objecte en algun establiment (alberg, restaurant, museu...) és responsabilitat d’ells i de les seves
famílies fer les gestions per recupera-ho. L’agencia pot ajudar, però les despeses que aquesta
gestió esdevingui corren a càrrec de la família. El centre escolar tampoc es farà responsable.
•Està prohibit per llei fumar a les habitacions i en els espais tancats. Només es pot fer al carrer. Si
això no es compleix i els bombers detecten fum a llocs inadequats, l’establiment cobrarà al client
les despeses que es generin d’aquests efectius. No és responsabilitat ni de l’establiment, ni de
l’agència ni del centre escolar. El cost mig sol ser d’uns 800€.
•Està prohibit consumir drogues, alcohol o altres substàncies que alterin la consciència. Si això
succeís i és pres per la policia, ni els professors, ni l’agència tenen cap responsabilitat ni capacitat
legal. Serà la policia qui es posi en contacte amb la família i apliqui la sanció que correspongui
segons el país.
•En els museus i llocs públics hi ha gossos amagats que ensumen les drogues. Si descobreixen a
algú que en porti, passa a disposició policial. Els professors, guia i agència no poden intervenir, no
tenen capacitat legal. Només poden avisar als pares.
•En els autocars és obligatori cordar-se el cinturó, abans de que s’iniciï la marxa. Tothom té
obligació de complir aquesta norma.
•Els alumnes han de respectar sempre les instruccions dels seus acompanyants (professors,
guies, conductors) i acceptar-les sense discussions. Anar en grup implica acceptar decisions,
normes... dels organitzadors, tot i que no ens agradin.
•L’objectiu és gaudir molt del viatge i per aconseguir-ho hem d’acceptar situacions imprevistes i no
controlables, com ara que faci fred, calor, que plogui, que estem cansats. Aquest viatge és únic
perquè és el vostre viatge amb els vostres companys i professors. Cal aprofitar-ho.
•Les condicions del viatge, contracte i condicions de l’assegurança estan entregades a l’escola i
els pares les poden sol·licitar.
NON I COGNOM DE L’ALUMNE:
____________________________________________________________________________
Signatura del pare/mare/o tutor legal i de l’alumne
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COMPROMÍS DE BON COMPORTAMENT
DURANT EL VIATGE A BERLÍN (curs 2018 - 2019)
Tots els alumnes que participin del viatge de 4t d’ESO i les seves famílies han de ser coneixedores i
acceptar els següents compromisos amb el centre per tal de garantir un bon clima en benefici del benestar
col·lectiu i aprofitament del viatge.
•

Cal complir estrictament les instruccions i condicions establertes pel professorat acompanyant durant
el viatge. El professorat no ha de discutir cap decisió que consideri oportuna per l’interès del col·lectiu
amb els/les alumnes.

•

Cal ser puntual en els moments de trobada per tal d’evitar endarreriments del nombrós grup que
participa en el viatge.

•

Cal mantenir una actitud d’interès i respecte pels museus, monuments i espais que es visitin.

•

Es recorda que les famílies són responsables econòmicament de qualsevol dany o desperfecte
ocasionat pel seu fill/a en qualsevol moment del viatge.

•

Més enllà de les normes de convivència pròpies del centre que s’han de complir, cal ser conscient
que el viatge es durà a terme en el món real, on la legislació vigent s’aplica per igual amb
independència de formar part d’un grup escolar.

•

o

Cal complir estrictament les normes d’Alemanya, així com de la companyia aèria, l’allotjament i
de tots els monuments o espais visitats durant el viatge.

o

En aquest sentit, els alumnes i les seves famílies hauran d’assumir la responsabilitat de qualsevol
infracció administrativa o penal que l’alumne/a pugui cometre durant el viatge.

o

En casos d’infraccions greus, al marge de les sancions que el professorat acompanyant pugui
decidir durant el viatge, el centre pot aplicar sancions en tornar.

Es recorda que el professorat acompanyant i l’equip directiu del centre estan obligats a posar en
coneixement de les autoritats – ja sigui de la policia alemanya o dels Mossos d’Esquadra – qualsevol
acte delictiu que es produeixi i en siguin coneixedors.

Així ho signo,

Novembre de 2018

Nom de l’alumne/a:_____________________________________________________________________
Firma de l’alumne/a:

Nom del pare/mare o tutor legal:__________________________________________________________
Firma del pare/mare o tutor legal:

RESUM DELS DOCUMENTS A ENTREGAR AL/A LA TUTOR/A
ü Abans del dilluns 3 de desembre:
o
o
o
o
o

Comprovant del segon ingrés (150 euros).
Justificant de recepció i lectura del document “informació del viatge a Berlín”. (part inferior d’aquest
full).
Document “Fitxa mèdica de l’alumne” (adjunt).
Document “Compromís de bon comportament durant el viatge a Berlín” (adjunt).
Document “Informacions imprescindibles que els alumnes i pares han de conèixer” (adjunt).

ü Abans del divendres 8 de febrer:
o
o

Comprovant del tercer ingrés (100 euros).
Documentació per viatjar:
§
§
§
§
§
§

o

Fotocòpia del DNI o Passaport dels alumnes amb nacionalitat espanyola o comunitària.
Fotocòpia de NIE + fotocòpia de Passaport dels alumnes amb nacionalitat
extracomunitària + fotocòpia del visat en cas que fos necessari.
Original i fotocòpia del permís dels Mossos d’Esquadra.
Fotocòpia del DNI del pare/mare/tutor legal que hagi tramitat el permís dels Mossos
d’Esquadra.
Fotocòpia del Llibre de Família.
Original i fotocòpia de la Targeta Sanitària Europea.

VOLUNTARI! Comprovant de l’ingrés del suplement per facturar maleta (72 euros).

v L’entrega de tots els documents és necessària per tal que l’alumne/a participi del viatge.
v En fer qualsevol l’ingrés indiqueu el concepte “Berlín + nom i cognoms de l’alumne”.
v Unes setmanes abans del viatge convocarem una reunió informativa amb les famílies en
què es concretaran tots els detalls.
v En aquesta reunió caldrà que les famílies entreguin 20 euros en efectiu al professorat
acompanyant en concepte del dipòsit que exigeix l’allotjament i que es retornarà
immediatament després a l’alumnat si no hi ha cap desperfecte ni aldarulls. En cas que
alguna família no pugui assistir a la reunió, es demana que al llarg d’aquella mateixa
setmana els faci arribar al/a la tutor/a.
.........................................................................................................................................................

JUSTIFICANT DE RECEPCIÓ I LECTURA DEL DOCUMENT “INFORMACIÓ DEL VIATGE A
BERLÍN”
Jo,________________________________________________,

mare/pare/tutor

legal

de

l’alumne/a _________________________________________________ del grup 4t _____, he
llegit el document “Informació del viatge a Berlín”.
FIRMA

