
Viatge a Londres - Normativa de convivència.

Per tal d�aprofitar al màxim el viatge i perquè es desenvolupi en un clima de bon ambient, cal
que l�alumnat es comprometi a respectar les normes bàsiques de convivència següents:

1. Tenir sempre present que s�està participant en una activitat de grup; tenir en tot moment  el
màxim respecte per qualsevol persona que participi en el viatge.
 

2. Mostrar un comportament cívic, tant a l�escola, a la casa, al carrer com en les visites.

  
3. Complir amb els horaris establerts i ser molt puntuals en totes les activitats. 

4. No sortir a la nit.

5. No separar-se del grup. Quan es disposi de temps lliure, anar sempre en grup.

6. Portar sempre el telèfon mòbil encès i amb la bateria carregada. Tenir anotat el telèfon i
l�adreça de la família assignada, així com la dels professors.

7. No portar, comprar ni consumir cap tipus de beguda alcohòlica ni cap altra substància de
les catalogades com a drogues.

8. Tenir present que la llei anglesa penalitza severament els comportaments incívics.

9. Comunicar qualsevol incidència al professorat responsable de forma immediata.

10. Complir qualsevol altra norma que pugui establir el professorat acompanyant

En el cas que s�incompleixi una d�aquestes normes, el professorat acompanyant valorarà la
gravetat de l� incompliment i, si ho creu oportú, aplicarà la sanció corresponent que pot arribar a
la interrupció immediata del viatge (amb retorn a càrrec de l�alumne o alumna)  i l�obertura d�un
expedient disciplinari. 

En el cas que hi hagi desperfectes en alguna instal·lació, l�alumne o alumnes responsables es
faran càrrec de l� import econòmic de la reparació. 

_  _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _

  

______________________________________________________ (Nom  i DNI de l�alumne/a) 

________________________________________________ (Nom  i DNI del pare/ mare/tutor ), 

manifesten que han llegit detingudament les normes de convivència del viatge a Londres.

Signatures

pare/mare/tutor.                                         alumne/a.

Barcelona, __ de desembre de 2019


