
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
INS Valèria Haliné  
Castelldefels 

 

Reunió Informativa Itàlia Institut Valèria Haliné 2019-2020 
Del 30 de maig al 5 de juny 2020 

  
1. Pagament 

Preu: 525€ 

 

2. Documentació 

o DNI + autorització mossos o bé Passaport 

o Targeta sanitària europea 

o Autoritzacions signades 

 

3. Activitats incloses en el preu 

• El viatge en vaixell de Barcelona a Civitavecchia i tornada. 

• Desplaçament en autocar (Civitavecchia, Montecatini, Pisa, Lucca, Bolonia, Florència, San 

Giminiano, Siena, Civitavecchia).  

• L’estada en mitja pensió  (sopar primer dia no inclòs). 

Els esmorzars i els sopars es fan a l’hotel. 

Esmorzar i dinar al vaixell d’anada inclosos. 

Sopar, esmorzar i dinar al vaixell de tornada inclosos. 

• Assegurança amb ERV seguros. 

• Entrades als museus i monuments. 

• Els dinars són lliures i no estan inclosos en el preu (Pisa, Florència, Mòdena i Siena). 
 

4. Maleta 

Necesser amb estris de neteja. Incloure tovallola i sabons. 

Roba de bany pel dia de la piscina.  

Roba i calçat còmode. Caminarem força per les ciutats.  

Recordar portar roba adequada i respectuosa al lloc a visitar (pe Esglésies). 
 

5. En cas d’urgència 

Cal omplir els fulls adjunts amb els telèfons d’urgència per poder trucar en cas que passi algun 

imprevist durant el viatge. Cal anotar a l’espai corresponent si cal tenir en compte alguna precaució 

en especial (al·lèrgies a menjars, medicaments, lesions, precaucions...) 
 

6. Arribada i tornada 

L’horari de sortida del dissabte dia 30 de maig serà a les 20:00h a la terminal de Grimaldi Lines al 

Port de Barcelona i es prega absoluta puntualitat. Un cop arribin els alumnes es procedirà a fer 

l’embarcament. El vaixell surt a les 22.00h 

La tornada serà el divendres dia 5 de juny a les 20:00h a la mateixa terminal de Barcelona.  
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7. Itinerari 
DIA 1. dissabte 30 de maig 2020 .  
PUNT D’ORIGEN (PORT BARCELONA)  –  ITÀLIA   
20h00 Trobada al Port de Barcelona. 
21h45  Sortida  amb  el  vaixell  direcció  Itàlia.  Nit  en  navegació. Sopar no inclòs. 
 
DIA 2.diumenge  31 de maig PORT DE CIVITAVECCHIA  –  MONTECATINI 
Esmorzar i dinar calent al Vaixell inclòs. 
20h00 Arribada al port de Civitavecchia, trasllat en autocar a Montecatini . Parada en ruta per sopar. 
Sopar picnic inclòs.  Allotjament a l’establiment de Montecatini 
 
DIA 3. dilluns 1 de juny  EXCURSIÓ A PISA I LUCCA 
Esmorzar a l’hotel. 
Excursió de tot el dia per a visitar els conjunts monumentals de Pisa i Lucca (aprofitem que els 
dilluns estan tancats tots els museus de Florència) Dinar lliure a Pisa. 
Temps lliure a la piscina de Montecatini. 
Sopar a l’hotel de Montecatini  
 
DIA 4. dimarts 2 de juny EXCURSIÓ DUCATI-MÒDENA-PARMESÀ 
Esmorzar a l’hotel 
Visita a la fàbrica Ducati. Trasllat a Mòdena. Dinar lliure a Mòdena. Visita ciutat. Visita fàbrica 
parmesà a Lesignana. 
Sopar a Montecatini. 
Sortida nocturna amb funicular per visitar Montecatini vell. Gelat a la plaça. 
 
DIA 5. dimecres 3 de juny. FLORÈNCIA 
Esmorzar hotel 
Visita a Florència tot el dia (Uffizzi, Acadermia, Duomo, Signoria, Ponte Vecchio, Palau Piiti, Boboli). 
Dinar lliure. 
Sopar a Florència i tornada a Montecatini  
 
DIA 6. dijous 4 de juny. MONTECATINI-SAN GIMIGNIANO-SIENA-CIVITAVECCHIA 
Esmorzar a l’hotel 
Sortida en autocar  per visitar  San Gimigniano i Siena. Dinar lliure a Siena. 
Trasllat a Civitavecchia 
Sortida del Ferry 
Sopar inclòs al vaixell 
 
DIA 7. divendres 5 de juny ARRIBADA A BARCELONA 
Esmorzar al vaixell inclòs. 
Dinar calent al vaixell inclòs. 
Navegació i arribada a Barcelona cap a les 20:00h 
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Telèfons d’urgència:             Persona per qui cal demanar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

Qualsevol cosa que calgui tenir en compte (al·lèrgies, lesions, precaucions, medicaments que 

estigui prenent......). Altres qüestions d’ interès. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signatura pare/mare/tutor: 

ALUMNE/A:                                                                                                    GRUP: 4t ___ ESO 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
INS Valèria Haliné  
Castelldefels 

 

 

 

Jo.........................................................................................................................pare/ mare/ 

tutor de l’ alumne/a 

......................................................................................................................................del 

curs de 4t d’ ESO em comprometo un cop avisat i informat dels fets ocorreguts, a venir a 

buscar el meu fill/a a Itàlia o a fer-me càrrec de les despeses de retorn a Castelldefels si el 

seu comportament contravé de manera greu la normativa que s’aplica a l’INS Valèria 

Haliné. 

 

Castelldefels, a ............... de ........................... de 201..... 

 

 

Signat, 
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Benvolgudes famílies de 4tESO, 

Us comuniquem la informació relativa al viatge de final d’etapa: 

Lloc:   Itàlia 

Dates:  30 de maig al 5 de juny de 2020 

Preu:   525€ 

Una vegada s’ha fet el pagament, entregar el comprovant a l’administració del centre en 

les dates fixades. 

• 1r pagament (215€): del 1/12/19 al 9/12/19 

• 2n pagament (150€): del 1/02/20 al 9/02/20 

• 3r pagament (160€): del 1/04/20 al 8/04/20 

1r pagament (215€): del 1/12/19 al 9/12/19 

Pagament amb lectura de Codi de Barres  

Us caldrà una targeta bancària de qualsevol entitat. Operació exempta de comissió 

Instruccions. Com pagar pel caixer de “CaixaBank” 

- Introduir la targeta o llibreta de CaixaBank (o de 

qualsevol entitat) 

- Pagaments 

- Pagaments amb Codi de Barres 

- Posar el codi de barres sobre el lector: 

- Escriure: 

- Nom i cognoms alumne 

- Curs 

Per a més informació, podeu visualitzar el vídeo 

tutorial que hi ha a continuació. 

VIDEO TUTORIAL PAGAMENT 

 
Codi de Barres 

 
Pagament mitjançant transferència 

Número de compte: ES29 2100 0633 3802 0034 7397 

Entitat (exclusiu per aquest pagament): 0662296 
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2n pagament (150€): del 1/02/20 al 9/02/20 

Pagament amb lectura de Codi de Barres 

Us caldrà una targeta bancària de qualsevol entitat. Operació exempta de comissió 

Codi de Barres 

 
Pagament mitjançant transferència 

Número de compte: ES29 2100 0633 3802 0034 7397 

Entitat (exclusiu per aquest pagament): 0662338 

 

3r pagament (160€): del 1/04/20 al 8/04/20 

Pagament amb lectura de Codi de Barres 

Us caldrà una targeta bancària de qualsevol entitat. Operació exempta de comissió 

Codi de Barres 

 
Pagament mitjançant transferència 

Número de compte: ES29 2100 0633 3802 0034 7397 

Entitat (exclusiu per aquest pagament): 0702762 

 

 

Quan s’hagi acabat l’operació, s’ha de portar un justificant de pagament a l’institut. 

 

 


