
 

VIATGE FI CURS 4t ESO 
BERLÍN 2018-2019 

 

Benvolgudes famílies, 

Us recordem la documentació que necessitaran els vostres fills/es per viatjar: 

● Permís policial per viatjar a l’estranger (Mossos d’esquadra / Policia Nacional).           
Recordeu que té una caducitat de tres mesos. Si aneu als mossos, només caldrà              
que un dels progenitors es presenti amb original i fotocòpia del seu DNI, el de               
l’alumne/a i el llibre de família. Si aneu a la Policia Nacional us haureu de               
presentar els dos progenitors. Caldrà que porteu al centre el document original            
que custodiaran els professors. 
 

● Targeta sanitària europea (TSE) o certificat substitutori. La podeu sol·licitar per           
internet. Caldrà que porteu una fotocòpia. 
 

● Ens caldrà també una fotocòpia del DNI de l’alumne o el passaport amb el que               
viatjarà (comproveu data de caducitat) 

 
De seguida que tingueu tota aquesta documentació, feu-la arribar a la secretaria del             
centre.  

En el moment del viatge hauran de portar la targeta sanitària europea original (TSE) i el                
DNI original vigent. 

D’altra banda, recordar-vos que l’autobús sortirà de Vallbona el dia 9 de juny a les               
6:45h per ser a l’aeroport de Barcelona a les 7:50h, per tant, els alumnes haurien de                
ser al centre a les 6:40h. Agafarem el vol EZY4526 amb destinació Berlin, que surt a                
les 9:50h. 

Pel que fa a la tornada el dia 13 de juny, l'hora prevista d'arribada del vol EZY4529 és                  
a les 19:35h. Sortirem de l’aeroport de Barcelona en autobús i es preveu que l’arribada               
al centre sigui al voltant de les 21h. 

Recordeu que els alumnes viatjaran amb una bossa de mà de mides màximes (56 X                
45 X 25 cms) i 10 Kg. màx. de pes. Han de portar tovallola (tipus Decathlon).                
Consulteu el PowerPoint que us enviarem per correu electrònic i que els alumnes             
tindran penjat al Moodle de Tutoria. 

Cordialment, 

La comissió de sortides 

 

Vallbona d’Anoia, 16 de maig de 2019 


