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VIATGE D’ANADA

SORTIDA DILLUNS 16 D’OCTUBRE 2017

● TROBADA A L’AEROPORT A LES 05:45 
● AVIÓ VUELING BARCELONA T1- LISBOA DE LES 07:10
● ARRIBADA A LISBOA A LES 08:15
● AUTOBÚS PRIVAT FINS A L’INSTITUT 



PROGRAMA
DILLUNS ● Arribada a l’institut a les 10:00 aprox.

● Recepció i jocs interactius
● Quizz dels elements
● Dinar a la cantina
● Tarda lliure

DIMARTS ● Presentacions dels sistemes educatius
● Treball en equip: creació del logotip
● Creació de les xarxes socials
● Dinar a la cantina
● Elecció del logotip
● Tallers al laboratori

DIMECRES ● Visita cultural a Lisboa (Expo- Oceanari)
● Dinar al McDonalds
● Joc de pistes per Lisboa



PROGRAMA

DIJOUS

● Tallers (teatre d’ombres)
● Dinar a la cantina
● Tarda lliure 
● Sopar de germanor amb famílies

DIVENDRES ● Bio-Horta, plantació d’arbres i disseny de rajoles
● Dinar de pícnic a Amora
● Vaixell pel Tajo

DISSABTE ● Dia en família

Durant tota la setmana es realitzaran fotos relatives als  quatre elements per 
l’exposició a Barcelona.



VIATGE De TORNADA
DISSABTE 21 D’OCTUBRE 2017

● AVIÓ VUELING DE LISBOA A BARCELONA T1  DE LES 21:05
● ARRIBADA A BARCELONA A LES 23:55
● RECOLLIDA A L’AEROPORT



Durant l’estada
● La llengua vehicular amb les famílies serà l’anglès i portuguès.
● Caldrà respectar els costums de les cases acollidores.
● El transport per a les visites serà l’autobús privat.
● Viatgem tres professors responsables: Alícia Franco, Sergi Peidro i Deborah 

Boglio. Podeu contactar-nos per whatsapp o e-mail. Nosaltres us informarem 
diàriament.

● En cas d’urgència podeu trucar-nos al mòbil.



EQUIPATGE
● MALETA DE BODEGA NO POT SUPERAR EL PES DE 20 KG. Consulteu la 

web de la companyia per a les restriccions de dimensions (alumnes que l’han 
demanat). 

● Per la MALETA DE MÀ les mides són 55*40*20 cm., màxim 10 kg. A més es 
pot portar una altra bossa de mà amb les següents mides: 35*20*20 cm.

● Recordeu que no es poden portar líquids (100ml màxim per ampolla i un total 
de 1000ml) ni objectes tallants a l’equipatge de mà. 

● Pel primer dia caldrà portar l’esmorzar.



Dins la maleta
● Roba d’abric pel vespre
● Sabates de recanvi i esportives
● Paraigües
● Motxilla petita per les visites
● Material escolar (fulls i estoig)
● Detall per a la família acollidora
● Diners (està tot pagat*, excepte el McDonalds)

*Preu definitiu del viatge: 202 euros (inclou les activitats a Granollers)



DOCUMENTACIÓ

Per a les professores A LA BOSSA DE MÀ

★ Fotocòpia del DNI o passaport
★ Fotocòpia del document Mossos 

d’Esquadra (+llibre família i dni pares)
★ Fotocòpia targeta sanitària europea o 

mútua
★ 2 documents signats (fitxa mèdica, 

compromís)

★ DNI i/o passaport
★ Document Mossos d’Esquadra amb 

fotocòpia del llibre de família i DNI 
dels pares)

★ Targeta sanitària europea o mútua


