
VIATGE FI DE CURS

MALLORCA



Professors acompanyants

Tindreu molt bona companyia:

-Josep Martí

-Montserrat García

-Andrés Oliver

No els feu enfadar perquè sinó no voldran 
tornar  a l’INS i els necessitem!



No patiu, no ploreu!

• SORTIDA:

Diumenge 17 de juny a les 18 hores tots al 
pàrquing del costat de la gasolinera.

Pares!, podeu venir a portar-los les maletes!



AGAFEM EL FERRI

El bus ens portarà al port de Barcelona on, a
les 20 hores, començarem a fer els preparatius
per embarcar... i a les 23 hores, quan vosaltres
ja estareu dormint per emprendre un nou dia
de feina, nosaltres embarcarem direcció a
Palma de Mallorca.



PRIMER SOPAR

El primer sopar el farem al ferri, per tant ens 
l’emportarem de casa.



ARRIBEM A PALMA

L’arribada al port està prevista entre les 06:30
i les 07:00 hores del matí.

Un bus ens acompanyarà fins al Resort de
Bellevue. Allà esmorzarem i... cap al parc
aquàtic ( 10 hores)!.dinarem a l’hotel i... altra
vegada cap al parc aquàtic!

Un cop ben dutxats i arreglats...cap a sopar al
mateix hotel.



Aigua, diversió!



Dimarts 19 de juny

Aquest matí partida de paintball!



Dimarts 19 de juny

Dinarem i soparem a l’hotel i tindrem tota la 
tarda lliure!



Dimecres 20 de juny

I avui matí... ales coves del Drach!



Dimecres 20 de juny

Dinarem de pícnic (proporcionat per l’hotel) i 
a la tarda... visita a Palma ciutat!



Dijous 21 de juny

Navegació en catamarà!

A bronzejar-nos s’ha dit i per què no 
una petita capbussada?



Tarda de dijous

Dinarem de pícnic per Mallorca i 
després...tarda lliure! A comprar s’ha dit!



Nit de dijous

Tranquils, us penseu que no us escoltem però 
ens ha quedat molt clar que no voleu que us 
comprem res: no patiu que no us portarem res 
de res! Soparem a l’hotel.



Divendres 22 de juny

Avui al matí ens vindrà a buscar el bus a l’hotel 
(sí mare, ho he deixat tot ben endreçat!) per, a 
les 12:30 hores, embarcar al ferri.

Cal que em compri el dinar i el sopar perquè 
m’han dit que allà dins tot és molt car i tinc les 
butxaques buides!



NORMATIVA

Ja confiem en vosaltres, però per aquell/a qui es 
despisti...

• Cal tenir un bon comportament durant tota la 
sortida i una actitud positiva.

• En cap cas un/a alumne/a pot decidir desplaçar-
se o fer una activitat pel seu compte.

• No es pot fumar, beure alcohol, ni prendre cap 
tipus de droga en cap moment del viatge. 
ALERTA: us podeu trobar amb una revisió de 
l’equipatge si tenim indicis! 



NORMATIVA

• Cal mantenir les habitacions netes i no fer
malbé res. Es recomana mirar l'estat de
l'habitació el primer dia que entreu, anotant
allò que està malament i comunicar-ho als
professors (20 € fiança)

• Recordeu que en cas que no es compleixi la
normativa haureu de tornar a casa amb un
bitllet sufragat pels vostres pares.



PAPERS OBLIGATORIS

• DNI o passaport

• Targeta sanitària europea de la Seguretat Social

• Si algú pren algun tipus de medicació document 
del metge on consti el nom del medicament i la 
pauta mèdica. Alhora també un permís dels 
pares conforme el/la seu/va fill/a se’l pot 
prendre (si no el porta no es podrà medicar).



Bon viatge

Des del centre us desitgem que gaudiu
d’aquests dies. Tant vosaltres com els vostres
fills! Aprofiteu pares aquests dies de relax!


