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La Cité ou ville haute de Carcassonne. 
 
 
 
Viatge d´estudis a Carcassonne. 
 
Un rêve qui se visite 
Un somni que es visita 
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PROGRAMA DEL VIATGE  
 
Dijous 26 de març 
6.30 Sortida des de Castelldefels en autocar, davant de l’Institut .  
8.00 Pausa per esmorzar, de casa, a la Porta Catalana (una àrea de servei de l’autopista).  
11.00  Arribada a Carcassonne i aubergement (Distribució de les habitacions). 
12.00 Descoberta del recinte de la Cité de Carcassonne , de la porta de Narbonnaise fins a l’entrada del 
Castell –château comtal- (segles XII i XIII). Visita del castell.  
13.00  Dinar per la Cité (de casa) 
16.00 Visita al Musée de l’école.  
17:00 Visita Maison Hantée. 
17:30 Joc de pistes dins la Cité de Carcassonne, on hauran de relacionar-se amb persones franceses. 
19.00. Sopar a l’alberg. 
20.00 a 22.00 Temps de relax a l’alberg. Visita nocturna a les muralles. 
A partir de les 22.00 Silenci. 
 
Divendres 27 de març 
8.00 Esmorzar a l’alberg.  
9.00 Revisió de les habitacions. 
9.30 Sortida cap a Perpinyà. 
12.00 Visita al Castell dels Reis de Mallorca i Le Castellet de Perpinyà. 
13.30  Dinar pels bars de la zona.  
16.00  Sortida cap a Castelldefels. 
18.30-19.00  Hora estimada d’arribada a l’Institut. 
 
Normes  
• Els professors no es poden responsabilitzar de tot el material dels/les alumnes. Per tant, cada alumne/a és 
responsable del seu material i documents. Es aconsellable de portar només el que sigui imprescindible.  
 
• Cal respectar a cada moment els horaris establerts i el lloc de trobada. Els  
professors acompanyants estaran sempre en un lloc acordat, per tal que tothom els tingui a l’abast en cas 
necessari.  
 
• No llençar res al terra.  
 
• Escoltar atentament els guies perquè la informació ens serà necessària per elaborar el treball de la sortida.  
 
• Respectar sempre el silenci a l’alberg, tant a l’hora de dormir com a l’hora de  
menjar (sopar i esmorzar). La queixa de qualsevol hoste provocarà immediatament una sanció a l’alumne/s 
implicat/s en la queixa.  
 
• Les habitacions seran distribuïdes segons les disponibilitats de l’alberg. Segons les normes del propi 
alberg, els nois i les noies dormiran en habitacions diferents. Cada alumne/a tindrà destinada una habitació. 
No es podran fer canvis.  
 
• Els objectes personals i de valor, caldrà tancar-los a les taquilles amb candau.  
 
• Al matí, desprès d’esmorzar, les habitacions hauran de quedar tal com les haurem trobades, amb les 
mantes plegades. Els llençols bruts s’hauran de baixar a consergeria. 
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Material que cal portar  
 
• Permís de sortida a l’estranger obtingut a la comissaria de policia o mossos. Cal que es presenti el pare 
o la mare amb el fill o filla.  
• DNI o el passaport de l’alumne.  
• Imprès oficial que dóna validesa a la Tarja Sanitària Europea. Cal anar a l’oficina de l’INSS: Riera de Sant 
Llorenç s/n , GAVA Tel. 93 6624954  
Els alumnes que se la van treure el curs passat, no cal que facin aquest tràmit.  
També es pot sol·licitar per internet i us l’envien a casa en una setmana: 
http://www.segsocial.es/Internet_1/Trabajadores/PrestacionesPension10935/Asistenciasanitaria/Desplazami
entosporE11566/TSE2/index.htm 
• Documentació de l’alumne (telèfons, sanitat, compromís).  
 
  
SENSE AQUESTA DOCUMENTACIÓ SERÀ IMPOSSIBLE PUJAR A  
L’AUTOCAR.  
 
Cal portar 
• Esmorzar i dinar (tipus pícnic) pel primer dia.  
• Calçat esportiu i anorac o impermeable.  
• Petit paraigües plegable  
• Material per prendre apunts: llapis, goma i carpeta senzilla.  
• Pijama i muda de roba.  
• Necesser (pinta, sabó, raspall de dents...) i tovallola.  
• Diners pel segon dia: un refresc, dinar, algun record...  
(A títol orientatiu i tenint en compte que França és més car, una pizza pot costar uns 8 € i una beguda uns 
2,50€.) 
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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: 3r ___ ESO 
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SIGNATURA DE COMPROMÍS EN CAS D’INCOMPLIMENT DE LES NORMES 
 
 
 
 
Jo.........................................................................................................................pare/ mare/ 

tutor de l’alumne/a  ...............................................................................................  del curs 

de 3r d’ ESO em comprometo un cop avisat i informat dels fets ocorreguts, a venir a 

buscar el meu fill/a a l’Alberg de Carcassonne 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’ Institut de Castelldefels 

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

 
 

Signat, 
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Benvolgudes famílies de 3rESO, 

Us comuniquem la informació relativa al viatge de francès: 

Lloc:   Carcassonne 

Dates:  26 al 27 de març de 2020 

Preu:   115€ 

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

les dates fixades. 

• 1r pagament (60€): del 1/01/20 al 12/01/20 

• 2n pagament (55€): del 1/02/20 al 09/02/20 

1r pagament (60€): del 01/01/20 al 12/01/20 

Document 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): 0663082 
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2n pagament (55€): del 01/02/20 al 09/02/20 

Document 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): 0702750 

 

 

 

 

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

 

 


