VIATGES CULTURALS, INTERCANVIS
I ACTIVITATS CULTURALS EXTRESCOLARS
DE QUALSEVOL TIPUS
I.E.S. LLUÍS VIVES

INDICACIONS GENERALS
L'alumnat ha de portar a la Vicedirecció els següents documents:


El document d'assumpció de responsabilitat omplit i acompanyat d'una fotocòpia del DNI del
pare, de la mare o del tutor legal;



El compromís signat pel pare, la mare o el tutor legal.



Fotocòpia de l’ingrés bancari i dels pagaments successius. Han de fer-se sempre a nom de
l’alumne.



L'alumnat que pateixca alguna malaltia crònica o al·lèrgies, ha d’entregar un certificat
mèdic amb indicacions de com procedir en cas necessari.

El 1r pagament es donara en concepte de reserva
I NO ES TORNARÀ EN CAS D'ANUL·LACIÓ O EXPULSIÓ DEL VIATGE

LLOC DE PAGAMENT
Indiqueu el nom i cognoms de l'alumne i el curs. NO EL DELS PARES.
Entregar en Vicedirecció el justificant de pagament immediatament després.
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NORMES PER A LAPARTICIPACIÓ
Totes les activitats Extraescolars, Intercanvis, Viatges... organitzats, programats i aprovats en l'IES Lluís
Vives de València són activitats amb una justificació cultural, educativa i complementària a les
activitats escolars del curs. És, per tant, necessari, que tots els alumnes entenguen aquest concepte i hi
mantinguen un comportament més que exemplar. Han de seguir, en tot moment, les indicacions dels
professors responsables del grup i assumir, que estan davall el Reglament de Règim Intern de l'Institut. Si
no és així, posteriorment es donarà part a l'Institut, dels incidents negatius que hagueren ocorregut, per
a prendre les mesures disciplinàries consegüents. Si es produeix un incident greu, l’alumne/a tornarà
immediatament a la seva casa segons el medi que determine el professorat acompanyant. Alguns dels
punts que convé recordar, són els següents:

 Cal portar l'equipatge imprescindible perquè capien les maletes o bosses de tots els participants
del viatge. A més, carregar i descarregar el maleter, retarda considerablement les eixides. És
convenient que les bosses o maletes tinguen el nom escrit.

 Estricta puntualitat en cada moment.
 No fumar en l'autobús ni en els llocs no permesos.
 No embrutar, trencar, cremar,…l'autobús, l’avió ni altres objectes o estades.
 No consumir alcohol ni altres substàncies estupefaents.
 No originar ni participar en baralles i disputes, siga quin siga el motiu, ni generar situacions o fets
perillosos. Davant de qualsevol conflicte, informar immediatament els professors acompanyants.

 Utilitzar l'hotel com a centre de descans nocturn i no com a club de festa. El descans és un dret
de tots pel que, a més, han pagat. El SILENCI NOCTURN SERÀ OBLIGATORI DES DE LES 24 FINS A LES
7 HORES, sense que això implique que puguen permetre's crits, carreres o accions molestes en
general, en altres moments.

 Les habitacions s'assignaran nominalment i eixos alumnes seran els responsables de qualsevol
incident que allí poguera ocórrer. Els desperfectes ocasionats, seran pagats en l'acte.

 Acudir a totes les visites programades i punts de trobada. Davant d'imprevistos o excepcions,
avisar-ho immediatament als professors.

 Obligatorietat d'acudir al restaurant de l'hotel en el moment acordat, encara que l'alumne no
tinga fam. Si, per algun motiu, no fóra possible, s'haurà de comunicar als professors prèviament i
sol·licitar el seu consentiment.

 Informar prèviament els professors de les possibles malalties cròniques per a poder i saber actuar
davant d'una manifestació de la mateixa.

 Els professors acompanyants estaran a disposició dels alumnes les 24 hores del dia davant de
qualsevol incident o necessitat que poguera sorgir, però no es responsabilitzaran de les accions
derivades d'un mal comportament, negligència o incompliment de les indicacions donades.

 Tant els alumnes com els seus representants legals (pares, tutors), assumeixen que, al participar
en una activitat d'aquest tipus, estan sota la responsabilitat d'altres adults i que seguiran i
compliran, en tot moment, les indicacions dels professors acompanyants i del propi Centre.
A l'espera que tots entenguem les característiques i dificultats de certes activitats o viatges, confiem en
el vostre bon comportament i desitgem que siguin del màxim profit i es desenvolupen sense incidències

CRITERIS PER A LA SELECCIÓ-EXCLUSIÓ
DE L’ALUMNAT

En qualsevol activitat extraescolar:



No podran participar els alumnes als que se'ls haja obert un expedient acadèmic o
hagen fet Conductes Contràries a les Normes de Convivència durant el present curs.



No participaran alumnes amb tres parts d'Expulsió o menys si han estat greus (sempre
supervisats pels tutors i Caps d'Estudis).



Els alumnes amb informes negatius escrits o verbals, tampoc no podran apuntar-se a
les activitats extraescolars.



Als viatges o excursions no podran anar alumnes amb quatre o més assignatures
suspeses.



Un alumne que haja tingut una mala conducta o comportament inadequat en
activitats passades, no podrà participar en altres del mateix curs. Si van ser en cursos
passats, en principi, tampoc no podran, deixant per al professor organitzador i l’equip
directiu la decisió final d'acceptar-lo o no.



Finalitzada una activitat, s’haurà d’omplir una “Fitxa de conducta Extraescolar” on
quedarà reflex el comportament inadequat i els fets, si així hagueren ocorregut, per a
prendre les mesures disciplinàries pertinents i d’exclusió extraescolar.

Aquest criteris han estat aprovats en el Consell Escolar de l’Institut i estan contemplats en el
RRI de l’Institut així com en la Programació del Departament d'Activitats Extraescolars.

AUTORITZACIÓNS A SIGNAR I ENTREGAR
Entregar en Vicedirecció

COMPROMÍS D’ACEPTACIÓ DE LES CONDICIONS
A l'atenció de la direcció del Centre:
Jo,

mare/

pare/

tutor/a

l'alumne..............................................................................................................................

de
del

grup

de.............................., quede assabentat de les condicions del viatge i em compromet a
acceptar-les i fer els pagaments establits.
De la mateixa manera, asumisc la possible baixa del viatge del meu fill o filla si, per causa d'un
comportament inadequat durant el curs o qualsevol altre motiu contemplat en els criteris de
selecció-exclusió de l’alumnat, així es decidirà des del Centre (no es tornarà la reserva).
Signat:
(Pare/Mare/Tutor/a)

ASSUMPCIÓ DE RESPONSABILITAT
A l'atenció de la direcció del Centre:
En/Na,................................................................................................................amb
DNI.............................,

pare/mare/tutor/a

de

l'alumne/a.................................................................................... matriculat a l'IES Lluís Vives de
València en el grup ........................................, assumeix tota la responsabilitat i pagaments
ocasionats pels desperfectes o accions legals i costos judicials que es puguin derivar d'un
comportament inadequat del meu fill/a, durant el viatge a ....................................., que es
celebrarà durant els dies del ...........al ................d.................. de 201... (ambdós inclosos).
Així mateixa, em compromet a fer front al pagament d'un bitllet de tornada a Espanya,
diferent a l'acordat (els professors acompanyants s'encarregarien de gestionar i comprar,
buscant la millor opció per al grup) si, pels motius abans esmentats, hagués de ser enviat a
casa abans d'hora .
Deixe constància que sóc coneixedor que el meu fill/a, SAP I ENTÉ LES NORMES DE
COMPORTAMENT DEL VIATGE, LES NORMES DE COMPORTAMENT DE L’INSTITUT, I QUE HA DE
SEGUIR EN TOT MOMENT, LES INDICACIONS DEL PROFESSORAT ACOMPANYANT. Així li ho hem fet
saber i aquest ha estat el compromís de la família i l’alumne per a la participació en el viatge.
El pare/mare/tutor/tutora:
Signat:..................................................................................................
A València, a......... de................de 201....

