
VIATGE A FRANÇA 

17-18 ABRIL



Château de 
Carcassonne



Collioure



Objectius
Habituar-se a 

situacions reals de 
comunicació.

Conèixer la cultura i 
costums del país 

veí.

Alumnat 
1r, 2n i 3r 

Telèfon de 
contacte
(cas de 

necessitat)

+34 609-807-576



Rutes



Allotjament

Hotel Ibis Style 
Carcassonne la Cité

Hotel *** estrelles

Habitacions amb 
bany privat.

- dobles
- triples 
- quàdruples 

https://www.booking.com/hotel/fr/inter-les-oliviers.es.html
https://www.booking.com/hotel/fr/inter-les-oliviers.es.html


MITJA PENSIÓ
Allotjament i 

esmorzar



SOPAR 

Restaurant
l’Ostal

 Menú fixe

https://ostal.net/
https://ostal.net/


El preu comprèn

- Allotjament mitja pensió.
- Sopar en restaurant: menú fixe.
- Habitacions dobles a quàdruples amb bany 

privat.
- Autocar (40 places) a disposició durant tota 

l’estada i dintre de l’horari acordat i del marc 
legal.

- Visites guiades Castell Carcassonne-Collioure. 
Tren Collioure-Port Vendres

- Assegurança responsabilitat civil
- Assegurança viatge 

No comprèn

- Fiança a l’hotel de 20€ 
(en efectiu).

- Dinar del segon dia.



Cobertures



ITINERARI

PRIMER DIA 

- 7:30 aprox.Sortida de Mataró
- 11:30 Arribada a Carcassonne
- Visita centre ciutat.
- Dinar 
- Visita guiada del castell i de la 

ciutadella.
- Sopar en un restaurant de la 

ciutat.
- Hotel-allotjament

SEGON DIA 

- 8:30-9:00h Sortida cap a 
Collioure.

- Tren turístic Collioure a 
Port-Vendres.

- Dinar
- Visita  guiada del castell 
- Visita del poble 
- Temps lliure abans de marxar
- 7:30 h.aprox.Arribada a Mataró



DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA

ALUMNES COMUNITARIS 

- DNI o passaport en vigor 
- Targeta sanitària europea
- Autorització de viatge per a 

menors (Sol·licitar als mossos 
d'esquadra o a la policia 
nacional).

Autorització vàlida durant un mes 
a partir de la data d’expedició.

ALUMNES EXTRACOMUNITARIS 
(NIE)

- Passaport en vigor
- Autorització per a menors . 

Canvi de normativa (Sol·licitar a 
l'ambaixada o consolat de cada 
país).

https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/10938/11566/1761
https://mossos.gencat.cat/ca/detalls/Tramit/Declaracio-de-permis-de-viatge-a-lestranger-per-a-menors
https://mossos.gencat.cat/ca/detalls/Tramit/Declaracio-de-permis-de-viatge-a-lestranger-per-a-menors
https://mossos.gencat.cat/ca/detalls/Tramit/7864_-_Declaracio-de-permis-de-viatge-a-lestranger-per-a-menors?moda=1
https://mossos.gencat.cat/ca/detalls/Tramit/7864_-_Declaracio-de-permis-de-viatge-a-lestranger-per-a-menors?moda=1
https://sede.policia.gob.es/portalCiudadano/_es/tramites_ciudadania_documentacionviajar.php#
https://sede.policia.gob.es/portalCiudadano/_es/tramites_ciudadania_documentacionviajar.php#


DOCUMENTACIÓ A LLIURAR/PORTAR 

- Document al·lèrgies i intoleràncies 
alimentàries. (Signat pels pares)

- Carta de compromís signada.

Documentació obligatòria abans de la sortida

- DNI/PASSAPORT (fotocòpia). Original el dia de la 
sortida.(Alumne)

- AUTORITZACIÓ PER A MENORS (original)
- TARGETA SANITÀRIA (fotocòpia i original)



- Bossa o maleta petita (maleter de l’autocar)
- Dins la maleta poden portar galetes o algun suc. El sopar 

serà a les 8 de la nit. No hi ha cuina a l'hotel. 
- *Motxilla petita amb:esmorzar, dinar i berenar del primer 

dia (anirà amb ells).
- Impermeable per si plou
- Aigua (cantimplora)
- Roba i calçat còmode per caminar.
-  Diners per l’àpat del segon dia i si volen comprar alguna 

coseta
- Telèfon: (sota la seva responsabilitat) el poden portar però 

al vespre-nit es retirarà.

*Dins la motxilla petita:

- Esmorzar, dinar i berenar del primer dia.
- Aigua 

QUÈ 
CAL 

PORTAR?



Insistir responsabilitat:

- No podran anar-hi sols. (Estones 
lliures: en petit o gran grup). 

- correcte ús del mòbil.
- Respecte de les normes.
- Respecte del descans nocturn.

A tenir en compte

Poden portar: 

- Jocs de cartes
- Escacs 
- Dames, parxís
- Jocs de societat….



Gràcies 
per la seva 

assistència!


