
 

Viaxe de fin de curso 

Normas 
• Puntualidade nos horarios 

• Durmir, e deixar durmir, toda a noite. Respectar as normas dos hoteis. 

• Estar sempre co grupo 

• Respectar as comidas 

• Facerse responsable dos seus obxectos persoais 

• Non consumir ningún tipo de sustancias prexudiciais para a saúde 

• Facilitar a convivencia 

• Acatar todas as decisións e observacións do profesorado acompañante 

• Respectar o regulamento de réxime interno do instituto. 

IMPORTANTE: No caso do seu incumprimento, as/os nais/pais ou titores se comprometen a 

recoller a/ó súa/seu filla/fillo, no lugar que o profesorado acompañante acorde a tal efecto para 

non distorsionar aínda máis ó resto do grupo. 

 

Cousas que se deben levar para a viaxe 
Cousas imprescindibles: 

• Roupa e calzado cómodos (chándal, camisetas...) 

• Chuvasqueiro 

• Bañador e fanequeras/chancletas 

• Útiles de aseo persoal (cepillo de dentes, dentífrico, xampú, peite...) Non son necesarias as toallas 
nin xabón 

• DNI ou pasaporte 

• Tarxeta sanitaria 

• Para o primeiro día, no que non está incluída a comida, un bocata ou similar, auga ou refresco. Para o 
regreso, no que non está incluído a cea, ter en conta que terán que mercar algo para cear durante a 
viaxe. 

• Proba negativa realizada nun laboratorio nas últimas 24 horas previas ao inicio da viaxe de non estar 
contaxiado/a co virus COVID-19 

• Certificado de vacinación 
 

Cousas posibles: 
• Lectura (libros, cómics...) 

• Cámara fotográfica ou de vídeo 

• Aparellos de música (CD, MP3...) 

• Móbil, facendo un uso responsable do mesmo. 
 

Cousas imposibles: 
• Bebidas alcohólicas ou sustancias prexudiciais para a saúde 

• Obxectos perigosos que poñan ou constitúan un perigo para a seguridade persoal ou a dos demais 
IMPORTANTE: O profesorado acompañante non se fai responsable dos obxectos 

persoais das/dos alumnas/os. 

 

Recomendacións 
• Ao tratarse dunha viaxe de tipo pedagóxico, non é recomendable que cada rapaza ou rapaz leve 

demasiados cartos. 

• Non levar xoias ou obxectos de valor 



 

 

Dona./Don. _____________________________________________ nai/pai da/do alumna/o 

___________________________________________do curso _______________________,  

• Estou dacordo coas normas e recomendacións para a viaxe de fin de curso 

• Autorizo a miña/meu filla/fillo a realizar a devandita actividade 

• Comprométome a recollela/lo no caso de estimalo oportuno o profesorado acompañante, 

tal como se indica nas citadas normas 

• Comprométome a resolver a súa recepción no punto de chegada da final da viaxe que se 

indique oportunamente. 

• Autorizo ao profesorado a revisar a equipaxe dos estudantes en caso de ser necesario ou se 

o profesorado o considera oportuno. 

Información imprescindible 
• Alerxias ou enfermidades importantes que padece a/o alumna/o 

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

• Medicación que necesita tomar 

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

• Teléfonos de contacto (casa, traballo...) 

___________________________________________________________________________ 

• Outros datos  de interese 

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Asdo. 

Data:        de          do 20 

 


