
 

 
 

 
 

VIATGE A IRLANDA 2020 
 

Acords que tots i totes ens hem de comprometre a complir perquè            
aquest viatge sigui un veritable plaer i el puguem recordar com una            
bona experiència: 
 

● SORTIDES I TEMPS LLIURE: Respectar escrupolosament les indicacions i         
horaris establerts. Si es donen les condicions, hi haurà un temps lliure per             
comprar, descansar... Acordarem sempre una hora i un punt de trobada. No            
hem de deixar ningú sol. 

● PUNTUALITAT: Pel bon funcionament del grup, cal ser sempre molt          
puntual. 

● COMPORTAMENT: Evitar en tot moment molèsties als altres. Utilització         
correcta de totes les instal·lacions o llocs visitats, respectant la normativa           
general i la normativa específica de cadascuna. 

● DOCUMENTACIÓ: Tothom s’ha de responsabilitzar del seu DNI i passaport          
i tenir cura de no perdre’l. És millor deixar el passaport a la casa i portar                
només el DNI per la ciutat. 

● HABITACIONS I CASA: Mantenir-les ordenades i en bon estat. Hem de           
comportar-nos de manera educada en tot moment.  

● TABAC: En les sortides o  activitats amb el grup no es fumarà.  

● CONSUM D’ALCOHOL/DROGUES O ALTRES INCIDÈNCIES MOLT      
GREUS: Molta atenció. Qualsevol problema en aquest sentit suposarà tornar          
a casa. Les famílies s’hauran de fer càrrec de les despeses. 

● AUTORITAT: El professorat sempre tindrà l’última paraula i tothom s’ha de           
comprometre a acceptar les decisions que es prenguin i que puguin afectar            
tant de manera individual com col·lectiva. S’escoltaran les opinions, però la           
decisió final serà del professorat. Demanem la col·laboració de tots i totes            
per resoldre qualsevol situació no prevista que pugui afectar el viatge.  

La participació al viatge està sotmesa a un comportament correcte al llarg del             
curs. En cas que es cometin conductes greus sancionades per les NOFC, hi             
haurà la possibilitat que aquesta persona no pugui assistir al viatge, i perdi les              
quantitats abonades a l’agència. 

 



 

 

En/Na ......................................................................................................... 

amb DNI ...................................... com a pare, mare o tutor/a de l’alumne/a 

....................................................................................... de 4t d’ESO 

 

 

Autoritzo el meu fill/a a realitzar la sortida proposada pel centre. 

Accepto les normes establertes pel viatge. 

Encoratjo  el meu fill/a a complir els acords establerts, i 

Dono la meva autorització al professorat acompanyant per actuar en el cas que 
el meu fill/a necessiti atenció mèdica. 

En cas necessari els telèfons d’urgència són (indiqueu a qui pertanyen): 

 

1. ........................................................................................................... 

 

2. ........................................................................................................... 

 

 

Signatura del pare, mare o tutor/a 

 

 

Barcelona, ____________ d’octubre de 2019 
 

 
 


