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Normativa de viatge i condicions

1. El viatge és una activitat escolar voluntària i es regeix per la normativa de convivència
i funcionament del centre.

2. Conviurem moltes hores junts i  serà una prova de tolerància:  cal  tenir  paciència i
respecte els uns amb els altres.

3. Qualsevol falta greu de conducta a criteri dels professors responsables també podrà
suposar el retorn immediat de l’alumne en qüestió.

4. El grup de viatge constitueix una unitat indivisible mentre els professors responsables
no indiquin el contrari.  Per tant, no serà permès que una persona sola o una part
d’aquest grup se’n separi per voluntat pròpia sota risc de cometre falta greu.

5. El professorat donarà instruccions sobre les hores de temps lliure de què disposen els
alumnes així com de trobada per les excursions, els àpats, etc. 

6. Per  al  bon  funcionament  del  viatge  és  indispensable  respectar  els  horaris;  seria
inacceptable que la irresponsabilitat d’uns pocs fes anar malament tot el grup.

7. L’equipatge de mà ha de complir les normes legals pel que fa al seu contingut.

8. En tot moment és obligatori portar damunt la llista amb els telèfons de contacte i les
adreces relatives al  viatge, a més d’un mòbil  amb les bateries carregades i  saldo
disponible.

9. Cada  alumne  és  responsable  dels  seus  medicaments  i  de  la  seva  correcta
administració. Els professors només en tindran constància.

10.En arribar el primer dia a l’habitació caldrà revisar-la per si hi ha cap desperfecte. Si
en fos el cas, s’haurà d’escriure en un paper el número de l’habitació, el desperfecte i
lliurar-lo al professorat abans d’utilitzar-la.

11.En cas de reclamació per part de l’hotel per desperfectes, els usuaris de l’habitació es
faran càrrec de l’import econòmic corresponent.

12.Portar el passaport o el DNI juntament amb el permís dels pares (en el cas de menors
d'edat) i la Targeta Sanitària Europea sempre a sobre.

13.  Consulteu  amb  la  vostra  companyia  les  condicions  de  l’ús  del  telèfon  mòbil  a
l'estranger  per  tal  de no tenir  un ensurt  quan arribi  la  factura.  Prefix  per  trucar  a
Espanya 0034.
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