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A l’atenció de les famílies dels alumnes de 2n curs de BATXILLERAT 

 
 
Senyors, 
 
L’institut Manolo Hugué ha tingut coneixement que una empresa externa i 
sense vinculació ni amb l’institut ni amb el Departament d’Ensenyament, s’ha 
posat en contacte amb alumnes de 2n curs de Batxillerat per tal d’organitzar un 
viatge de fi d’estudis a Mallorca. 
 
Aquesta empresa MIF Mallorca Island Festival, va contactar amb els nostres 
alumnes i va fer una reunió informativa SENSE CONEIXEMENT I SENSE 
AUTORITZACIÓ de l’Equip Directiu ni de cap altre membre de la comunitat 
educativa. 
 
La informació que disposem en aquests moments és que aquesta empresa 
ofereix una estada a Mallorca, amb diverses activitats festives que no tenen res 
a veure amb el plantejament que l’institut té dels viatges de fi d’estudis. 
 
Per aquest motiu, us notifiquem que l’institut Manolo Hugué  
 

- NO té cap vinculació administrativa amb aquesta empresa, que mai a 
contractat cap dels seus productes i que mai ha donat el consentiment 
per vendre els seus productes dins de l’institut. 

 
- NO es fa responsable de les actuacions, perjudicis sobre la salut i sobre 

béns objectes que els alumnes de l’institut puguin ocasionar o ocasionar-
se en aquest viatge a Mallorca.  La vinculació contractual és 
exclusivament entre els alumnes majors d’edat o el pare/mare o tutor 
legal dels alumnes menors d’edat i l’empres MIF Mallorca Island 
Festival. 

 
- NO reconeix cap documentació que aquesta empresa faci arribar a les 

famílies dels alumnes menors d’edat o als alumnes majors d’edat , en 
nom de l’institut Manolo Hugué ni de cap membre de la comunitat 
educativa del centre. 

 
- Es reserva el dret a iniciar les actuacions legals pertinents contra 

aquesta empresa per tal de preservar la identitat de l’institut i la violació 
de les seves instal.lacions. 

 
Atentament, 
 
 
 
 
Jaume Balart Clapés 
Director de l’institut Manolo Hugué 
 
Caldes de Montbui, 31 de maig de 2018. 


