
Documents viatge Itàlia 

Reunió de pares viatge: al mes de març (a concretar més endavant) 
 

 

DOCUMENTACIÓ I AUTORITZACIONS 
 
 Alumnes espanyols: DNI en vigor      Cal portar-lo a sobre durant el viatge i lliurar-ne una 

fotocòpia al tutor/a el 21 de novembre.  

(No cal passaport perquè teniu l’autorització de mossos, que serveix per sortir del país.) 

 Alumnes estrangers (no comunitaris): NIE + passaport individual en vigor  
Cal portar-los a sobre durant el viatge i lliurar-ne una fotocòpia al tutor/a el 21 de novembre. (A part, 
consultar al consolat la necessitat de visat!!!) 
 

 Tots els alumnes: 
  

1. Targeta Sanitària Europea (ensenyar-la als tutors el 30 de gener com a molt tard.) 

S’ha de demanar amb antelació per internet, és gratuïta i us arriba a casa:  
https://w6.seg-social.es/solTse/jsp/Entrada.jsp 
Si hi ha qualsevol problema, es pot trucar al 901166565 

 

2.  Autorització de Mossos (lliurar-la als tutors el 30 de gener com a molt tard) 

Darrere del full de l’autorització, s’han de grapar els següents documents: 

a) La fotocòpia del DNI o passaport de l’alumne.  

b) La fotocòpia del DNI o passaport de la persona que autoritza (pare, mare o tutor legal). 

c) La fotocòpia de la pàgina del llibre de família on estan inscrits els pares que autoritzen i el/la menor 

que viatja. 

Recordeu que l’autorització de mossos caduca als tres mesos, així que no la tramiteu amb massa 

antelació!!! Per a més informació: https://mossos.gencat.cat/ca/detalls/Tramit/Autoritzacio-de-menors-

a-viatjar-sols-a-lestranger?moda=1 

 

3.  Autorització de l’institut (lliurar-la als tutors el 30 de gener com a molt tard) 

 

IMPORTANT!! Comprovar que la documentació no estigui caducada o us caduqui durant 
el viatge! 

 
 

NORMES I COMPORTAMENT 
 

4. Pares i alumnes haureu de signar un compromís relatiu a les normes de comportament 

(Lliurar-lo signat als tutors el 30 de gener com a molt tard). 

 

https://w6.seg-social.es/solTse/jsp/Entrada.jsp
https://mossos.gencat.cat/ca/detalls/Tramit/Autoritzacio-de-menors-a-viatjar-sols-a-lestranger?moda=1
https://mossos.gencat.cat/ca/detalls/Tramit/Autoritzacio-de-menors-a-viatjar-sols-a-lestranger?moda=1


D'INTERÈS SI HEU DE VIATJAR EN AVIÓ 

EQUIPATGE 

Què hem de tenir en compte en fer les maletes? 
Normalment la majoria de companyies aèries deixen carregar un pes d’entre 7 i 10kg en l’equipatge de mà. 
Referent a l’equipatge a facturar amb Vueling són 23kg. 

 

NORMATIVES DE LÍQUIDS 
A l’equipatge de mà, únicament podeu dur petites quantitats de líquids. Aquests líquids s’han de transportar 
en envasos individuals amb una capacitat màxima de 100 mil·lilitres cadascun. Amb un màxim d’1 litre. S’han 
d’embalar aquests envasos en una bossa de plàstic transparent amb tancament hermètic, que ha de mesurar 
aproximadament 20×20 cm (observeu la fotografia). Sobretot si voleu a Anglaterra. 
Recomanem, si factureu maleta, posar tot el necesser a l’equipatge facturat per evitar problemes. 
 
La definició de líquid inclou: 
· Continguts d’envasos pressuritzats, entre els quals es troben l’escuma d’afaitar i altres escumes. 
· Aigua i altres begudes, sopes, xarops. 
· Cremes, locions i olis, pastes (inclosa la pasta de dents), 
· Gel, com per exemple, gel de dutxa o xampú. 
· Altres articles de similar consistència. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Què es pot portar? 
 
· Porteu els líquids en les bosses que factureu – les normes solament afecten a l’equipatge de mà; 
·  Porteu a l’equipatge de mà medecines i necessitats dietètiques. Us poden demanar explicacions de per què 
són necessaris. S’ha de portar certificat mèdic, sobretot si es porten agulles (tipus insulina, o inhalador tipus 
ventolí). 
· Comprar líquids com begudes i perfums als establiments dels aeroports situats després del punt on 
s’ensenya la targeta d’embarcament o, també, a bord d’un avió operat per una aerolínia europea. Si aquests 
productes es venen en una bossa precintada especial, no es poden obrir abans que aquests siguin examinats ─ 
si ho feu, se’n podrien confiscar els continguts al punt de control. 

 


