
DOCUMENTACIÓ IMPORTANT 
 

 

Tots els integrants del grup han d’anar degudament documentats, bé amb el seu DNI o 
amb el passaport individual. Tots els menors d’edat (viatgin amb DNI o passaport 
individual), a més, hauran de portar el permís de menors de la Policia Nacional o dels 
Mossos d’Esquadra per fer el viatge.  Per tramitar-lo, el pare o mare ha d’anar a la 
comissaria de policia o mossos d’esquadra amb el seu DNI, el del fill/a i el llibre de família.  
 
EN CAS QUE ALGÚN ESTUDIANT NO SIGUI DE NACIONALITAT ESPANYOLA HA DE VIATJAR 
AMB PASSAPORT INDIVIDUAL + PERMIS DE RESIDENCIA  + PERMIS PATERN. La família 
haurà d’anar al consolat d’origen per tal de que li facin aquest document.   
 
Per altra banda, la família s’ha de posar en contacte amb el consolat del país de destí, per 
demanar si es necessita algun visat o documentació especial. El temps aproximat que es 
triga a tramitar un visat és de tres setmanes. Recomanem fer aquesta gestió amb el màxim 
de temps possible. A la nostra web www.viajescumlaude.es trobareu els telèfons dels 
consolats.  
 

AMB LA DOCUMENTACIÓ CADUCADA NO ES POT SORTIR DEL PAÍS I 
HA DE SER SEMPRE L’ORIGINAL. 

 
En cas de no poder viatjar per aquest motiu el mateix dia de la sortida, és únicament responsabilitat de 
l’alumne i de la seva família i NO ES PODRÀ REEMBORSAR L’IMPORT DEL VIATGE, ja que es considera un 
“no show” (no presentats) i les companyies aèries i els hotels no reemborsen en aquests casos. Per aquest 
motiu preguem que reviseu la documentació amb temps suficient. 
 

RECORDEM QUE PORTAR LA DOCUMENTACIÓ CORRECTA 
ÉS RESPONSABILITAT DE CADA PERSONA. 

 

 

TARGETA SANITÀRIA EUROPEA (TSE)  
 
Recordeu que és IMPRESCINDIBLE PORTAR LA TARGETA SANITÀRIA. Per fer-ne una nova 
o per renovar-la, trobareu informació a la nostra web: 
 
www.viajescumlaude.es/documentacio-per-viatjar 
 
 

 

EN DESTÍ:  
 
Heu de portar vàries còpies d’una CARTA DE L’ESCOLA explicant que feu un viatge 
d’estudis , signada i amb el segell del centre juntament amb el llistat d’alumnes i 
professors, per poder-ho entregar als diferents museus que visitareu i poder optar al 
descompte escolar.  
La majoria d’allotjaments demanen una fiança als grups escolar d’uns 15-30 € per alumne 
el dia de l’arribada del grup i els retornen el dia de la sortida, si no hi ha hagut cap 
desperfecte. Recomanem que, en cas que us la demanin, reviseu les habitacions abans de 
lliurar-la per evitar mals entesos.  
 
 

 

http://www.viajescumlaude.es/documentacio-per-viatjar

