VIATGE CULTURAL I.E.S. LLUÍS VIVES
FI DE CURS 1r BATX. 2018-19

ITÀLIA
CARACTERÍSTIQUES GENERALS
-

Destí:

Itàlia

-

Data i durada:

Setmana del 13 al 20 de juny 2019.

-

Transport:

Creuer i Bus.

-

Regim:

Mitja Pensió.

-

Preu:

635 Euros

PAGAMENT
-

Reserva i 1er pagament:

135 Euros. Abans del 30 de novembre

-

2n pagament:

100 Euros. Abans del 31 de desembre.

-

3r pagament:

100 Euros. Abans del 31 de gener.

-

4t pagament:

100 Euros. Abans del 28 de febrer.

-

5t pagament:

100 Euros. Abans del 31 de març

-

6é pagament:

100 Euros. Abans del 30 d’abril.

135 Euros del 1r pagament es donaran en concepte de reserva i no es tornaran en cas d'anul·lació

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 inmediatament després.

BANC SABADELL
C/Lauria nº 5, 46002, València
IBAN

Entitat

Sucursal

Dig. Control

Nº Compte

ES39

0081

1518

91

000 184 26 86

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


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



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.



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

PROGRAMA ITÀLIA
FLORENCIA –ROMA-POMPEYA (BARCO – BARCO)

13-06 al 20-06 de 2019
Día 1. – LUGAR DE ORIGEN – BARCELONA. Salida desde el punto de origen a las 14.30 p.m. con dirección a BARCELONA, realizando las paradas oportunas,
llegada a BARCELONA para realizar el embarque en el PUERTO, 21.00 h y posterior salida hacia Genova. CENA
Y ALOJAMIENTO en el BARCO Y NOCHE DE NAVEGACIÓN... (ACOMODACIÓN EN CAMAROTE).
Día 2.- ROMA – MONTECATINI - FLORENCIA
DESAYUNO A BORDO , y comida libre en el barco . Llegada a CIVITAVECCHIA, por la tarde sobre las 18.00 h.
Posterior salida con dirección a Montecatini, llegada al hotel seleccionado, cena y alojamiento.
Día 3.- (VISITAS) – FLORENCIA ( GUIA LOCAL)
DESAYUNO, por la mañana tendremos Guia Local, para realizar la visita de Florencia (ACADEMIA Y EL DAVID
DE MIGUEL ANGEL ó realizar compras en los populares mercados de La Paja y San Lorenzo, se visitará el Duomo,
plaza de la Señoría, el Ponte Vecchio, etc. Almuerzo libre, por la tarde, continuación de las visitas prevista de las
capital de la Toscana, Galeria Uffizzi… etc.. Cena y alojamiento en Montecatini.
Día 4.- FLORECIA - PISA –SIENA - ROMA
Desayuno y salida hacia Pisa Y VISITA DEL CONJUNTO HISTORICO Y TORRE INCLINADA,
CATEDRAL Y BAPTISTERIO. Después continuación con dirección a Siena, llegada a medio día y visita de esta
bonita e histórica ciudad, casco viejo…, Catedral… almuerzo libre, por la tarde, salida hacia el hotel previsto en
ROMA. Acomodación en el hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
Día 5. - ROMA VISITAS (GUIA LOCAL)
Días de estancia en la Ciudad Eterna... Régimen de MEDIA PENSION. Visitas programadas a gusto del grupo, para
conocer la Ciudad del Vaticano: Plaza y Basílica de San Pedro, Santa María La Mayor, San Pedro En Vincoli, las
Plazas de España y Popolo, la Fontana de Trevi...
DIA 6 .- ROMA POMPEIA - NAPOLES GUIA LOCAL
Salida a las 07.00 a.m. con dirección a Pompeia, llegada y visita de las famosas ruinas de esta ciudad sepultada por el
Vesubio, acompañados por un guía local... entrada incluida a las excavaciones y a las ruinas.... posterior traslado al
puerto de Nápoles, almuerzo por la tarde visita de la ciudad, después regreso hacia Roma, cena en restaurante en
Cassino, llegada a Roma y alojamiento.
Día 7.- ROMA - IMPERIAL…(GUIA LOCAL). BARCO CIVITAVECCHIA
DESAYUNO y por la mañana, tiempo para la visita de Roma Imperial, Foros y Coliseo, acompañados por un guía
local, almuerzo y por la tarde últimas visitas y presentación en el Puerto de Roma sobre las 20.00 horas para realizar
embarque en embarcación con destino a BARCELONA. Noche de navegación … ACOMODACION EN
CAMAROTE
DÍA 8.- BARCELONA – VALENCIA
DESAYUNO A BORDO. Llegada a BARCELONA sobre las 18.00 h y último tramo en nuestro autocar hasta tierras
valencianas. Llegada y FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS

EL PRECIO INCLUYE:


TRANSPORTE EN MODERNO AUTOCAR.



BARCO BARCELONA – ROMA –



ACOMODACIÓN EN CAMAROTE PARA LOS ALUMNOS.



BARCO – ROMA - BARCELONA EN



ACOMODACIÓN DE CAMAROTES PARA ALUMNOS



2 NOCHES EN FLORENCIA MONTECATINI HOTEL 3***.



3 NOCHES EN ROMA ALREDEDORES EN HOTEL 3***.



TAXAS HOTELERAS Y CHEK POINTS AUTOCAR.



DISTRIBUCIÓN EN HABITACIONES TRIPLES Y CUÁDRUPLES PARA LOS
ALUMNOS.



REGIMEN ALIMENTICIO DE MEDIA PENSION. SERVICIOS EN RESTAURANTES
CÉNTRICOS



GUIA LOCAL EN ROMA PARA VATICANO. ENTRADA INCLUIDA



GUIA LOCAL EN ROMA PARA REALIZAR LA VISITA DE LA ROMA IMPERIAL.
ENTRADA FOROS INCLUIDA



GUIA LOCAL PARA ½ DIA VISITA DE FLORENCIA. ENTRADA A LA ACADEMIA
INCLUIDA



GUIA LOCAL PARA LA VISITA DE NAPOLES. ENTRADA A RUINAS DE POMPEIA
INCLUIDA



SEGURO DE VIAJE Y ASISTENCIA 24 HORAS.

PRECIO POR PERSONA: 635 €.CALCULADO EN BASE A GRUPO MINIMO DE 50 ALUMNOS DE PAGO

PRESUPUESTO FECHA: 5/11/2019

NORMES DELS VIATGES DE L’IES LLUÍS VIVES
Els Viatges organitzats, programats i aprovats en l'IES Lluís Vives de València són viatges 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. Alguns dels punts que convé recordar, són els següents:

 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 d'un viatge d'aquest tipus, confiem en el
vostre bon comportament i vos desitgem Feliç Viatge.

CRITERIS PER A LA SELECCIÓ-EXCLUSIÓ
DE L’ALUMNAT
En les activitats extraescolars:



No podran participar les alumnes als que se'ls haja obert un expedient acadèmic
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 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 estan contemplats en el RRI de l’Institut i 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 de l'alumne.......................................................................................... del
grup de 1r BAT.........., 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, 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 ITÀLIA, que es celebrarà durant
els dies 13 al 20 de juny de 2019 (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) 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 2019.

IES LLUÍS VIVES DE VALÈNCIA

