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INFORMACIONS GENERALS 
 
Professorat acompanyant: Albert Molins, Fina Ris, Carles Bonsoms, Josep Ma Masanas i Georgina Martínez 

 Cal portar DNI i targeta de la Seguretat Social 

 EI preu del viatge és de: 490€ 

AQUEST IMPORT INCLOU:  
 Trajecte amb avió (anada i tornada) 
 Trasllats aeroport / hotel / aeroport  
 Estada de 6 dies 5 nits (del 21 al 26 de març de 2015)  

o Allotjament a l’HOTEL CONCORDIA PLAYA (tel. 922 38 55 00) 
Av. Familia de Betancourt y Molina 32, 38400 Puerto de la Cruz, Santa Cruz de Tenerife 

 Règim de pensió completa  
 Excursió a Orotava / Garachico / Icod, amb guia (diumenge 22 de març) 
 Visita al jardí Botànic (dilluns 23 de març)  
 Excursió al Teide (dimarts 24 de març)  
 Visita al Loro Parque (dimecres 25 de març)  
 Assegurança viatge  

CLIMA  
EI clima és suau, per la qual cosa caldria portar roba lleugera durant el dia, però durant la nit refresca, i també han 
de portar roba d'una mica més d'abric. Per a l'excursió al Teide necessitarem un anorac o similar. Han d’anar ben 
equipats amb crema solar per evitar cremades i agua per a hidratar-se. 
MATERIAL ORIENTATIU  

 Vestit de bany  
 Sabatilles per a la piscina i la dutxa  
 Ulleres de sol  
 Tovallola per a la piscina  
 Cremes protectores per al sol 
 Samarretes de màniga curta 
 Pantalons llargs i curts  
 Jerseis 
 Un jersei gruixut o caçadora  
 Anorac o similar  
 Sabates còmodes per caminar  
 Pijama  
 Necesser de neteja  
 Motxilla petita per fer excursions  
 Diners per a petits desplaçaments en transport públic, entrada a discoteca, berenars i altres despeses que 

es puguin generar durant el viatge  
 30 euros per fer efectiu el dipòsit a l'hotel 

IMPORTANT EQUIPATGE 
1 maleta facturada de 23 kg + 1 maleta de mà de 10 kg (mesures maleta de mà 55x35x25) 
La trobada per a la sortida serà el dissabte 21 de març de 2015 a les 14:00h davant els mostradors de 
facturació d’Air Europa a la TERMINAL 1 de l'aeroport del Prat (l'avió té l'horari d'enlairament previst a les 
16:15h i cal ser a l'aeroport dues hores abans). Vol: UX6143. Es recomana portar un petit entrepà. 
Tornarem el dijous 26 de març de 2014 a les 23:45h aproximadament (l'avió té prevista la sortida de 
Tenerife a les 19:30h canària). Vol: UX 9144 

http://www.hotelconcordia-tenerife.com/
https://www.google.es/maps/place/Hotel+Concordia+Playa/@28.4178237,-16.5436225,18z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x45efeeddf47169c3
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ALGUNES NORMES DE FUNCIONAMENT 
 

Durant aquests dies de convivència i d'estada lluny de casa hem de tenir molta cura del 
respecte amb la resta de companys/es i professorat acompanyant. La realització del viatge és 
un bon moment perquè l'alumnat demostri el grau de maduresa i responsabilitat dels seus 
actes en relació amb les persones, les institucions i l'entorn, és a dir, ser un ciutadà respectuós 
socialment i culturalment.  

 Cal respectar tant el funcionament de l'hotel com de la gent que s'hi allotgi. Tots els 
desperfectes aniran a càrrec dels responsables, i en cas que es desconeguin els 
autors, les despeses seran cobertes pel total de l’alumnat. Suggerim que el primer dia es 
faci una revisió prèvia a l'habitació per tal de detectar possibles desperfectes. L'alumnat 
haurà de deixar un dipòsit de 30 euros que es retornarà l'últim dia si no hi ha hagut cap 
desperfecte. Aquest dipòsit s'haurà de fer efectiu per part de l'alumne/a el dia 
d'entrada a l'hotel.  

 L'alumnat està obligat a l'assistència i participació en tots els actes programats. Cal 
respectar l'horari establert pel professorat i serà imprescindible la puntualitat.  

 Durant les estones lliures els/les alumnes han d'anar sempre en grup (no poden 
passejar sols) i tenen prohibit l'accés a la platja a causa de la seva perillositat.  

 Respecte al tabac i consum de begudes alcohòliques, se seguirà la mateixa normativa 
vigent dintre del centre: no és permesa la compra ni el consum de tabac, begudes 
alcohòliques o estupefaents.  

 S'ha de respectar el silenci durant les nits a l'hotel.  
 

MOLT IMPORTANT 
 

En cas que algun alumne no respecti alguna de les normes abans descrites o alguna 
altra que suposi un problema de convivència durant el viatge, se li imposarà una sanció. 
Si la infracció és molt greu l'alumne/a podrà ser retornat a Barcelona, i les despeses 
correran a càrrec de les famílies o tutors legals. A més, a la tornada se li aplicarà el 
reglament de règim intern de l'institut.  

Qualsevol acte que vagi en contra de la convivència del grup (baralles, abusos, etc) i qualsevol 
actuació que impliqui el bon nom de l'institut (robatoris, apropiacions indegudes, consum de 
substàncies prohibides, etc.) amb o sense actuació de persona aliena al grup serà considerada 
falta greu o molt greu i l'alumne/a s'haurà de responsabilitzar del seu comportament i de les 
conseqüències economicopenals que es puguin esdevenir. EI centre es reservarà les 
actuacions disciplinàries que comportin aquests comportaments.  

 

La Direcció 
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Viatge TENERIFE (Març 2015) 
 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE 

       

       

     21 de març de 2015 22 de març de 2015 

       

16:10h sortida vol 
(a les 14:00h en 
aeroport) 
 
18:40h arribada vol 

OROTAVA  
GARACHICO 
ICOD  
CAMELLS 
 
Tarda lliure       

23 de març de 2015 24 de març de 2015 25 de març de 2015 26 de març de 2015    

10h JARDÍ BOTÀNIC 
(dossier) 
 
Tarda 
Llacs Martiánez / 
Lliure 

TEIDE 
7:30h autocar 
15:00h Tornada Puerto 
de la Cruz 
 
Tarda lliure         

LORO PARQUE 
 
Tarda lliure       
 

19:30h sortida vol 
 
23:45h arribada vol 
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CONTRACTE DE VIATGE DE FINAL D'ETAPA 
 

El sotasignant ........................................................................ amb DNI ............................... 

en qualitat de ................................ de l’alumne/a ................................................................. 

 
DECLARA que coneix l’itinerari, les condicions de transport i allotjament i les normes de 
comportament del viatge de fi de d’etapa que ha organitzat l’institut. 
 
Es RESPONSABILITZA de tots aquells danys en persones  o coses que pugui causar el 
seu fill/a com a conseqüència de la seva actuació negligent o imprudent, i FACULTA tot el 
professorat acompanyant, perquè en qualsevol moment, procedeixi a prendre les mesures 
que consideri oportunes, en cas de malaltia, d’incompliment o desobediència de les 
instruccions o ordres de caràcter general o particulars que puguin esdevenir-se durant el 
viatge. 
 
SIGNATURA        DATA 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
L’alumne/a ........................................................................ amb DNI..................................... 
 
 
DECLARA que coneix l’itinerari, les condicions de transport i allotjament i les normes de 
comportament del viatge de fi de d’etapa que ha organitzat l’institut. 
 
Es RESPONSABILITZA a no causar cap dany en persones  o coses com a conseqüència 
de la seva actuació negligent o imprudent, i ESTÀ D’ACORD que tot el professorat 
acompanyant procedeixi a prendre les mesures que consideri oportunes en qualsevol 
moment, en cas de malaltia, d’incompliment o desobediència de les instruccions o ordres 
de caràcter general o particulars que puguin esdevenir-se durant el viatge. 
 
Es COMPROMET a complir les normes de convivència establertes i totes les directrius 
encomanades pel professorat acompanyant. 
 
 
SIGNATURA        DATA 
 

 
 

Exemplar per al centre 
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QÜESTIONARI MÈDIC D’INCIDÈNCIES 
 
 
Aquest document té un caràcter confidencial. És d’us exclusiu per al viatge de fi d’etapa de 4t d’ESO. 
El seu objectiu és tenir informació de la teva salut actual. 
 
COGNOMS I NOM .................................................................................................................................................................................... 

ADREÇA ................................................................................................................................................................................................... 

POBLACIÓ ............................................................................................................................................................................................... 

DATA DE NAIXEMENT ........................................................... 

TELÈFON DE CASA ................................... MÒBIL DE LA MARE ............................................. MÒBIL DEL PARE ............................. 

TELÈFON DE LA FEINA DEL PARE ....................................................... I DE LA MARE ....................................................................... 

 
INCIDÈNCIES MÈDIQUES 

 

Indica amb una (X) les malalties que has patit: 

1. Asma 

2. Tuberculosi 

3. Altres afeccions respiratòries      Quina? 

4. Malalties del cor       Quina? 

5. Hipertensió arterial 

6. Hipotensió arterial 

7. Malalties del ronyons i/o aparell urinari     Quina? 

8. Albúmina 

9. Malalties de l'estómac, molèsties gàstriques    Quina? 

10. Alteracions del ritme intestinal      Quina? 

11. Diabetis 

12. Malalties glandulars o metabolisme     Quina? 

13. Malalties de la sang: anèmies…     Quina? 

14. Malalties neurològiques      Quina? 

15. Crisis o atacs nerviosos 

16. Depressions nervioses, alteracions…     Quina? 

17. Alteracions dels sentits (vista, oïda, tacte, gust, olfacte)    Quina? 

18. Malalties de la pell (èczemes, fongs…)     Quina? 

19. Pateixes alguna malaltia actualment?     Quina? 

20. Al·lèrgies i reaccions al·lèrgiques?     Quina? 

21. Altres malalties no marcades      Quina? 

22. Prens alguna medicació actualment?     Quina? 

23. Has patit alguna hospitalització NO quirúrgica?    Motiu 

24. Coma o pèrdua del coneixement motivat per un cop?   Data aproximada: 

25. Afeccions musculars (trencament muscular…) 

26. Afeccions als tendons 

27. Esquinç, torçades, luxacions 

28. Lumbàlgies, mal d’esquena, hèrnies dissols? 

29. Has estat operat d’alguna cosa?     Data aproximada: 

30. La teva regla és molt dolorosa? 

31. Prens alguna medicació quan tens la regla? 

32. Segueixen algun tipus de dieta alimentària?    Quina? 
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