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TÍTOL I: VIATGE DE FI DE PRIMÀRIA 
 
 
Les sortides escolars a l’educació primària constitueixen un important recurs didàctic, 
una activitat pedagògica i un mitjà de formació i de socialització pels escolars. 
 
La importància d’aquest recurs no només està avalat per la teoria i l’experiència 
pedagògica si no que la legislació educativa proposa aquest mètode de treball 
entre els seus objectius per aquesta etapa educativa. 
 
Amb la finalitat d’aconseguir que el major nombre d’alumnes de l’Escola del Bosc 
pugui accedir a aquest recurs pedagògic, s’elabora aquest document per regular la 
seva organització i finançament. 
 
 
Art. 1 Definició 
  
Els Viatges de fi de primària tindran la consideració d’activitat extraescolar, no 
inclosa al Projecte Curricular i coherent amb el Projecte Educatiu del centre. 
 
Tindrà caràcter voluntari per l’alumnat, i en cap cas, les activitats que es 
desenvolupin formaran part del procés d’avaluació.  
 
 
Art. 2 Objectius dels viatges de Fi de primària 
  
Aquests viatges hauran de tenir els següents objectius: 
  
a) El primer objectiu és un objectiu pedagògic, que consisteix en complementar la 
formació escolar de forma integral, coneixent altres llocs i cultures, es a dir, amb el 
viatge es pretén que l’alumnat, a través del mateix, interactuï, conegui valori i 
gaudeixi d’altres llocs i cultures diferents a les del seu domicili habitual.  

b) El segon objectiu és lúdic i de creixement personal, aprenen a desenvolupar-se 
lluny de casa, en entorns diferents dels habituals, aquest fet, els ajuda en el seu 
creixement personal, i passar uns dies sense els pares, amb el suport de companys de 
la mateixa edat, els ajuda a prendre decisions i a ser protagonistes de les seves 
pròpies accions. 
 
c) El tercer objectiu, és intentar que l’alumnat sigui capaç de treballar en comú. Es 
persegueix que sigui una activitat constructiva en la que els nens i nenes aprenguin a 
finançar l’activitat, assumir certes responsabilitats i treballar en grup fomentant valors 
com la solidaritat i el compromís comú. 
 
 
Art. 3 Destí dels viatges de Fi de primària 
  
El Viatge d’Estudis es realitzarà dins del territori nacional, preferentment, i fora 
d’Espanya si així es decidís.  
 
 
Art. 4 Responsabilitat a l’Organització dels Viatges de Fi de primària 
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Els Viatges de Fi de primària hauran de ser el resultat de l’esforç compartit de 
l’alumnat, les famílies i el Centre.  
La preparació i organització del viatge d’estudis per ser realitzat en 6è de primària 
s’haurà de fer en estreta col·laboració amb el centre i l’equip educatiu.  
TÍTOL II: ORGANITZACIÓ  
 
 
Art. 5 Data del Viatge de Fi de primària 
  
Els Viatges de Fi de primària es realitzaran dins del calendari escolar, i, preferentment, 
en dies lectius. No obstant, la direcció podrà autoritzar, que el viatge s’iniciï o s’acabi 
en dies no lectius. 
  
 
Art. 6 Inici de la Preparació del Viatge de Fi de primària 
  
La preparació del Viatge de Fi de primària començarà a finals de 5è de primària 
(una vegada s’hagi realitzat el viatge de l’any en curs) constituint la comissió de 6è 
de primària i s’estendrà a 6è fins a la realització del viatge.  
 
 
Art. 7 Organització del Viatge de Fi de primària  
 
Cap persona o grup podrà utilitzar el nom del Centre per iniciar la preparació o 
organització del Viatge d’Estudis sense comptar amb l’autorització pertinent de la 
Direcció del Centre i de la Junta de l'AFA. 
 
 
Art. 8 Projecte de Viatge de Fi de primària  
 
El claustre treballarà una proposta de viatge d’estudis que haurà de ser traslladada 
al Consell Escolar per la seva aprovació. 
 
 
Art. 9 Carta d’acceptació i compromís 
 
Una vegada decidit el viatge i el seu cost, les famílies hauran de signar una carta 
d’acceptació, on es comprometran a que el seu fill/a participi i a atorgar el 
finançament necessari per això.  
 
 
TÍTOL III: FINANÇAMENT 
  
 
Art. 10 Fonts de finançament del Viatge de Fi de primària 
  
Pel finançament de les despeses que generi la realització del Viatge de Fi de 
primària, es podrà tenir, entre altres, les següents fonts de finançament: 
  
a) Les quantitat que aprovi el Consell Escolar.  

b) Les quantitats que es puguin rebre per aquesta finalitat, de qualsevol ens públic o 
privat, empreses, AFA, etc.  

c) El Fons Comú del Viatge d’Estudis procedent de les activitats i treballs realitzats pel 
Centre i els cursos implicats en el Viatge d’Estudis amb aquesta finalitat. 
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d) Les aportacions que cada família faci. 
 
 
 
 
Art. 11 Principis rectors de les activitats de recaptació de fons 
 
Les activitats de recaptació de fons pel viatge de Fi de primària s’hauran de guiar 
pels següents principis: 
  
a) No entorpir el normal desenvolupament de les activitats acadèmiques. 

b) Estar encaminades fonamentalment a desenvolupar l’esperit de grup en els 
alumnes.  

c) L’alumnat no podrà faltar als seus deures escolars a causa d’activitats 
relacionades amb el viatge d’estudis. 
 
d) Hauran de ser adequades a la línia educativa de l’escola del Bosc. 
 
 
Art. 12 Responsabilitat del finançament del viatge de Fi de primària 
  
El finançament del viatge de Fi de primària és d’exclusiva responsabilitat de les 
famílies de l’alumnat que viatgi amb la coordinació del professorat. 
 
 
Art.13 Quota del viatge de Fi de primària 
  
La quota del viatge de Fi de primària és una suma fixada que, tots els alumnes 
inscrits, hauran d’abonar.  
 
Art. 14 Fons de viatge de Fi de primària  
 
Fons individual. El fons de viatge de Fi de primària es conforma amb les quotes 
aportades pels alumnes.  
  
Fons comú del viatge. Aquest fons és solidari, no constituint un compte d’estalvi 
personal o individual de cada alumne del centre.  
Las sumes aportades a aquest fons no seran retornades si l’alumne es trasllada de 
Centre voluntàriament o és traslladat o rep una sanció d’expulsió.  
Aquestes aportacions tampoc seran retornades si l’alumne és sancionat amb la seva 
exclusió del viatge d’estudis o no pot assistir a aquest per raons personals, familiars o 
de salut, entre d’altres. 
El fons comú del viatge es nodrirà dels diners recaptats per la comissió del viatge de 
6è de primària. Aquest fons es repartirà a parts iguals entre les famílies dels/les 
alumnes que en formin part. 
 
Art. 15 Comissió del viatge de 6è de primària 
 
Podrà formar part de la comissió del viatge de 6è de primàries les famílies dels/les 
alumnes que realitzaran el viatge de Fi de primària i així ho manifestin.  
 
S’haurà de formalitzar un compromís de participació. 
 
S’obriran dos trams de inscripció a la comissió: 
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1. Un primer tram que serà des de que es constitueix la comissió fins a finals de 
setembre de l’any en curs. 
 
2. Un segon tram que serà des de l’octubre fins a finals de desembre del mateix any. 
 
Les famílies que s’incorporin al segon tram, no tindran dret al repartiment del fons 
recaptat anteriorment a la seva participació.  
 
La finalitat de la comissió serà la de recaptar fons pels fons comú organitzant 
activitats a l’escola: berenars, festes, venda de material, loteries... 
 
Una vegada assolit el fons necessari per fer front a les despeses del viatge, la 
comissió podrà o bé decidir no realitzar més activitats de recaptació i llavors les 
realitzaria l’AFA o bé continuar amb les activitats programades i els diners recaptats 
de més es destinarien a sufragar les despeses que generi la festa de final de curs pels 
alumnes de 6è de primària.   
 
La comissió com a mínim realitzarà els berenars de les següents festes programades, 
que coincidirà amb el seu inici i finalització: 
 

1. Final de curs (de l’any anterior al viatge) 
2. Festa de benvinguda 
3. Castanyada 
4. Nadal 
5. Festa de la primavera. 

 
La participació a la comissió serà segons la disponibilitat de les famílies integrants. Es 
podrà dur a terme realitzant l’organització de les festes, venda de material i/o 
loteries, activitats a les festes...  
 
Si les famílies que formen part de la comissió consideren que alguna d'elles no té un 
mínim de participació,’informaran d'aquest fet a l'AFA.  
 
L'AFA exposarà la queixa a la família afectada per tal que incrementi la seva 
col·laboració, fixant un termini per fer-ho.  
 
Si no l’augmenta en el temps acordat, llavors la junta del AFA resoldrà sobre la seva 
possible expulsió de la comissió comunicant-li per escrit. L’expulsió suposarà que la 
família afectada no tindrà dret al repartiment del fons comú.  
 
Art. 16 Planificació d’activitats de recaptació de fons pel viatge de Fi de primària 
 
Només la comissió de 6è de primarà tindrà dret a realitzar activitats per recaptar 
fons. Totes les activitats hauran de comptar amb l’autorització prèvia de Direcció i 
de l'AFA, i s’hauran de comunicar al Consell Escolar per la seva aprovació, si fos 
necessari. 
  
Tota activitat que es realitzi fora del centre, en la que s’utilitzi el nom del mateix i 
participi personal d’aquest, haurà de comptar, a més de l’autorització prèvia del 
Consell Escolar, amb la presència dels respectius mestres. 
 
En cas d’incompliment de les obligacions descrites, la Direcció i/o Consell Escolar del 
Centre podrà prendre les mesures que corresponguin segons els Reglament de règim 
intern. 
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Art. 17 Cost del viatge de Fi de primària 
  
Al cost total del viatge s’haurà de sumar les següents quantitats: 
  
- Cost del viatge dels mestres acompanyants.  

- Cost d’una farmaciola d’emergència.  

- Despeses imprevistes del viatge.  
 
 
Art. 18 Distribució i pagament del viatge de Fi de primària 
  
El total dels diners recaptats s’invertirà en el pagament del cost total del viatge de fi 
de primària. 
 
Una vegada cobert el cost del viatge, els diners sobrants es destinaran a sufragar les 
despeses que generi la festa de final de curs pels alumnes de 6è de primària. 
  
 
Disposició final 
 
El Reglament de viatge d’estudis entrarà en vigor el dia següent de la seva 
aprovació. 
 
 
 

 Aprovat per unanimitat a l’Assemblea General de Socis el dia 27 de 
novembre de 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
Secretari  


