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Benvolgudes famílies, 
 
Ens adrecem a vostès per tal de 
DE  FI  DE CURS DE 4t ESO
 
Cal tenir en compte que viatjar a una ciutat estrangera amb un grup, que molt probablement serà 
nombrós, suposa una sèrie d’inconvenients que s’han volgut minimitzar amb el plantejament que 
segueix i pels motius que es detallen a continuació:
 
- El règim és de mitja pensió per tal 

temporització de les visites turístiques que es realitzen cada dia. El fet d’haver de tornar a l’hotel 
per dinar pot impedir l’aprofitament d’aquestes visites.  Els alumnes es repartiran en grups per fer 
l’àpat del migdia en una 
acompanyants i se’ls citarà en un 
per tothom. 
 

- Pel que fa als àpats
(celíacs, etc.). Els preguem que ens ho comuniquin aviat, si és el cas i si no en tenim coneixement.

 
- Encara no sabem amb precisió la 

concretat, els les farem arribar en una altra carta infor
que el grup visitarà els 
Panteó, la Fontana di Trevi, la Basílica de Sant Pere del Vaticà,

 
- Pel que fa als desplaçaments

transport metropolità. El trasllat de l’aeroport a l’hotel, i de l’hotel al port
en un autocar a disposició del grup.

 
- Pel que fa al vol d’anada el dia 

07:20- Roma 09:10). La tornada en ferry des de Civitavecchia (port de Roma) és el dia 14/06/2018 
i s’arriba al port de Barcelona a les 23:00 del dia 15/06/2018
bord del vaixell en cabina

 
Devolucions: 
El pagaments realitzats no seran retornats, només es farà devolució (de la part que no sigui 
reclamada a l’institut per part dels proveïdors) en cas de força major, sota instància i adju
documentació oficial per justificar.
 
Els alumnes poden ser sancionats
comportament al llarg del curs,
per part dels proveïdors.

 
Esperem que amb aquestes informacions, 
restem a la seva disposició per 
 
Atentament, 
 
La Direcció del Centre 
 
 

 
 

a vostès per tal de transmetre’ls algunes informacions aclaridores respecte al
4t ESO A ROMA. 

viatjar a una ciutat estrangera amb un grup, que molt probablement serà 
nombrós, suposa una sèrie d’inconvenients que s’han volgut minimitzar amb el plantejament que 
segueix i pels motius que es detallen a continuació: 

El règim és de mitja pensió per tal permetre flexibilitzar els horaris dels àpats
temporització de les visites turístiques que es realitzen cada dia. El fet d’haver de tornar a l’hotel 
per dinar pot impedir l’aprofitament d’aquestes visites.  Els alumnes es repartiran en grups per fer 
l’àpat del migdia en una zona limitada i en un termini de temps limitat 
acompanyants i se’ls citarà en un punt de trobada que prèviament s’haurà localitzat i serà conegut 

Pel que fa als àpats, algunes famílies ja ens han informat de les al·lèrgies dels seu
(celíacs, etc.). Els preguem que ens ho comuniquin aviat, si és el cas i si no en tenim coneixement.

amb precisió la programació de les visites, però tan bon punt les haguem 
concretat, els les farem arribar en una altra carta informativa. De totes maneres, els podem avançar 
que el grup visitarà els llocs emblemàtics de la ciutat de Roma como són el 
Panteó, la Fontana di Trevi, la Basílica de Sant Pere del Vaticà, la Galleria Borghese

Pel que fa als desplaçaments per la ciutat, es realitzaran a peu, sempre que sigui possible, o en 
transport metropolità. El trasllat de l’aeroport a l’hotel, i de l’hotel al port per la tornada
en un autocar a disposició del grup. 

vol d’anada el dia 11/06/2018 es realitzarà amb la companyia Vueling (
). La tornada en ferry des de Civitavecchia (port de Roma) és el dia 14/06/2018 

port de Barcelona a les 23:00 del dia 15/06/2018. L’última nit
vaixell en cabina (“camarote”, en castellà).  

El pagaments realitzats no seran retornats, només es farà devolució (de la part que no sigui 
reclamada a l’institut per part dels proveïdors) en cas de força major, sota instància i adju
documentació oficial per justificar. 

Els alumnes poden ser sancionats per la Comissió de Convivència per ser reincidents de mal 
comportament al llarg del curs, només es farà devolució de la part que no sigui reclamada a l’institut
per part dels proveïdors. 

Esperem que amb aquestes informacions, els seus possibles dubtes hagin quedat
restem a la seva disposició per a qualsevol consulta. 

Viladecans, 8 de novembre

transmetre’ls algunes informacions aclaridores respecte al VIATGE  

viatjar a una ciutat estrangera amb un grup, que molt probablement serà 
nombrós, suposa una sèrie d’inconvenients que s’han volgut minimitzar amb el plantejament que 

permetre flexibilitzar els horaris dels àpats en funció de la 
temporització de les visites turístiques que es realitzen cada dia. El fet d’haver de tornar a l’hotel 
per dinar pot impedir l’aprofitament d’aquestes visites.  Els alumnes es repartiran en grups per fer 

 també pels professors 
que prèviament s’haurà localitzat i serà conegut 

les al·lèrgies dels seus fills 
(celíacs, etc.). Els preguem que ens ho comuniquin aviat, si és el cas i si no en tenim coneixement. 

, però tan bon punt les haguem 
mativa. De totes maneres, els podem avançar 

como són el Colosseu, el 
la Galleria Borghese, etc.  

a peu, sempre que sigui possible, o en 
per la tornada, es realitzarà 

es realitzarà amb la companyia Vueling (Barcelona 
). La tornada en ferry des de Civitavecchia (port de Roma) és el dia 14/06/2018 

’última nit, per tant, es passa a 

El pagaments realitzats no seran retornats, només es farà devolució (de la part que no sigui 
reclamada a l’institut per part dels proveïdors) en cas de força major, sota instància i adjuntant 

per ser reincidents de mal 
només es farà devolució de la part que no sigui reclamada a l’institut 

at resolts. Mentrestant, 

e novembre de 2018. 


