
INFORMACIÓ I RECOMANACIONS: 
SORTIDA: 

 Sortida amb autobús des de la Plaça de l’Ajuntament: 13.00h  

 Presentació a la Terminal 1 de l’Aeroport del Prat: 15:10h 

 Sortida avió VUELING vol VY8720 (T1): 17:10h  

 Arribada a Dublín (T1): 19:00h 

 Arribada a Galway: 22:00h 

TORNADA: 
 Sortida avió Dublín  Vol VY8721 VUELING 19:50h 

 Arribada a l’Aeroport del Prat (Terminal 1): 23:20h 

 Arribada a Artesa, plaça de l’Ajuntament: 1:00, aproximadament  
 

EQUIPATGE: 

 Pes màxim maleta: 20 kg. (només una maleta per persona) 

 A cabina: només 1 bossa de mà (50cm/ 40cm/ 20cm) de màx. 10kg.  

IMPORTANT! 

 Cal pesar i mesurar l’equipatge abans de sortir de casa. (Cada kg de pes addicional són uns 12 euros. 

L’endarreriment del check-in per motius de massa pes, pot causar la pèrdua del vol.) 

 Restriccions: No es pot pujar res que talli ni punxi, ni líquids a l’equipatge de mà. Només petites quantitats de 

líquids (màx. 100ml) en una bossa de plàstic transparent i tancada hermèticament (20x20) 

 Per agilitzar el check-in, cal portar les etiquetes d’equipatge posades i amb el nom posat prèviament a casa. 

 

DOCUMENTACIÓ IMPRESCINDIBLE: 

 Original del DNI i Passaport (si s’escau) 

 Original de la Targeta Sanitària Europea. 
 

RECOMANACIONS: 

Què hem de portar? 

 Dinar del primer dia (si no s’ha dinat a casa). 

 Impermeable. 

 Paraigües. 

 Peça d’abric d’hivern. 

 Roba còmoda d’hivern. 

 Mudes roba interior. 

 Pijama. 

 Gorra, bufanda i guants. 

 Calçat còmode. 

 Botes impermeables.  

 Lladre i adaptador per als endolls d’Irlanda. 

 Necesser amb els estris necessaris per a la higiene personal (raspall de dents, sabó...). (Procureu posar-lo a la 
maleta que factureu) 

 Estoig i llibreta. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1d/WG13_PICT6943


 Motxilla petita per a les excursions. 

 Maleta gran de menys de 20 kg. 

 Xiclets de mareig. 

 Els diners (euros) necessaris per a despeses personals. (ATENCIÓ: El sopar de l’últim dia no està inclòs) 

 Medicació que es necessiti + autorització dels pares  per prendre-la. 

 Un petit regal per a la família acollidora com a mostra d’agraïment (un record típic del teu poble, etc.) 

IMPORTANT! Abans del viatge, es recomana trucar i contactar amb la vostra companyia de telefonia mòbil per:  

1. Activar Roaming 
2. Desactivar les dades mòbils amb itinerància. 

 Es recomana no portar aparells electrònics de valor elevat (càmeres fotogràfiques, portàtils, tauletes, mòbils, 
consoles, etc.). En cas de portar-ne, la decisió és de la família i/o l’alumnat que en porti i en cap cas l’institut 
se'n responsabilitzarà si hi ha deteriorament, pèrdua o furt. 

 Qualsevol certificat mèdic que porteu de casa ha d’estar traduït a l’anglès. 

 Els professors acompanyants només subministraran medicaments sota prescripció mèdica o autorització dels 
pares. Cal que ompliu i retorneu signat abans de la sortida el document “Autorització d’administració de 
medicaments”. Per tant, no ens fem responsables de l’automedicació dels alumnes. 

 Es recorda que la presentació en powerpoint del dia de la reunió de pares i alumnes està penjada a la nova 
web del centre:  http://agora.xtec.cat/ieselsplanells/ 

 

NORMATIVA: 

Cal complir amb els compromisos signats per pares i alumnes. 

En resum, cal: 

• Ser respectuós i mantenir una actitud cívica. 
• Complir els horaris i les normes (Està estrictament prohibit als menors d’edat que viuen amb famílies 

acollidores sortir sols més tard de l’hora especificada pels professors responsables del grup.) 
• Ser puntual  
• Responsabilitzar-se de mantenir netes les instal·lacions que s’utilitzin 
• No consumir cap tipus de drogues: tabac, alcohol, etc. (La legislació irlandesa és molt estricta en aquests 

termes i no permet que els joves menors de 18 anys puguin entrar sols als pubs o comprar begudes 
alcohòliques.) 

• Acceptar que si s’incompleix alguna norma l’alumne serà sancionat. 
 
En cas de cancel·lació individual del viatge, no es retornaran els diners abonats per la família, a menys que sigui un 

motiu de força major tal i com s’especifica a l’assegurança individual de cancel·lació contractada. 

CONTACTE: 

En cas d'emergència, per contactar amb el professorat i l'alumnat participant en aquesta activitat cal trucar a l’Institut 

Els Planells: 973 40 23 27 o contactar amb el professorat responsable de la sortida via correu electrònic: 

evidal32@xtec.cat i molarte2@xtec.cat 

I per acabar... UNS CONSELLS: 

Aprèn tant anglès com puguis, prova allò que és nou, fixa’t en els detalls 

positius, oblida els prejudicis i sigues respectuós. 

UNA NOVA AVENTURA ÉS A PUNT DE COMENÇAR! 
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