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DOSSIER DE VIATGE 

 
 
Viatjar a l’estranger suposa una experiència única per permetre als joves integrar-
se en una nova cultura, amb formes de fer i de pensar diferents a les seves. 
 
És important presentar una actitud positiva davant  les diferències que els joves 
participants trobaran per així poder adaptar-se a una forma de vida, per parlar un 
altre idioma i sobre tot, per comprendre i acceptar valors i actituds diferents. 
 
És important deixar enrere qualsevol prejudici, no mostrar un esperit crític i 
intolerant i no emetre judicis a priori. Recomanem als participants donar cert 
temps a l’experiència i adoptar el seu propi criteri. Qualsevol estada a l’ estranger 
ofereix la possibilitat d’enriquiment personal i lingüístic. 
 
 
EQUIPATGES 
Us aconsellem que, en el cas de viatjar en avió, entreu al web de la companyia 
Aérea en qüestió i llegiu atentament totes les normes de pes i tamany d’equipatge 
ABANS DEL VIATGE. Les normes aèries varien amb freqüència i és 
responsabilitat de cada passatger ajustar-se a lo establert, amb el risc de tenir 
que abonar un extra en cas de qualsevol incompliment. 
 
Intenteu utilitzar maletes amb rodes per moure-les millor. Assegureu-vos que 
totes les vostres bosses i maletes vagin ben marcades amb el vostre nom, domicili i 
telèfon per facilitar la seva devolució en cas de pèrdua. Podeu indicar la direcció 
de la família amfitriona o lloc d’allotjament durant el viatge i fins quina data us 
poden enviar la maleta a aquesta adreça. 
 
Mai  posar res de valor a la maleta: ni lentilles, ni telèfons mòbils, ni i-pods, ni MP3, 
ni carregadors, ni consoles de joc, ni joies, ni diners, ni documentació,... 
 
Recomanem portar una muda completa i el necesser a la motxilla que no es factura. 
¡Acostuma a venir molt  bé en cas de pèrdua de la maleta! Algunes maletes triguen 
més de dos dies en ser tornades als seus propietaris. 
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DINERS EN EFECTIU PER DESPESES PERSONALS 
El programa contractat inclou tots els serveis especificats. Generalment les 
classes, visites, activitats i excursions estan incloses en el preu, per tant els 
participants no tindran despeses fixes durant l’estada excepte aquells de caràcter 
personal (postals, segells, begudes, regals...). 
 
En els programes que només s’ inclou mitja pensió cal tenir en compte la despesa mitja 
diària per dinar, calculant un tant incrementat el cost d’un àpat al nostre país a  modus de 
referència. 
 
 
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA 
 
 Passaport a nombre de l’estudiant 
O bé... 
 DNI + Autorització Paterna/materna  signada per la policia nacional. 
Els menors d’edat que viatgen amb DNI necessiten imperativament que vagi 
acompanyat d’una autorització paterna signada per la policia nacional 
(autoritzacions que deuen estar sol·licitades amb temps en qualsevol comissaria). 
 
Si un estudiant viatja amb el seu passaport NO necessita també portar el DNI. 
 
 Recomanem a tots els estudiants menors d’ edat viatjar amb Passaport. Sabem 

per experiència que viatjar amb DNI i Autorització paterna/materna significa 
arriscar-se a quedar-se sense poder viatjar, de vegades per errades del 
mateix document. 

 
 Targeta sanitària europea que podeu sol·licitar abans del viatge a l’ Institut de 

Salut de la vostra població. 
 

ROPA RECOMANADA 
Tingueu en compte el clima del país de destí en el moment de fer la maleta. 
Actualment, degut al canvio climàtic, és difícil predir el temps que ens trobarem   
als nostres destins internacionals, per aquest motiu recomanem consultar uns 4 
dies abans el temps en alguna web de meteorologia. 
 
En qualsevol cas, recomanem preveure roba còmoda i d’abric. Una capelina 
impermeable sempre pot ser d’utilitat, així com calçat còmode amb sola de goma. 
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RELACIÓ PERSONAL 
 
Recomanem que aquells que us allotgeu en família col·laboreu  en les petites 
tasques  quotidianes (ajudar a parar la taula, deixar el bany endreçat i net com us 
agradaria trobar-lo, mantenir neta i endreçada la vostra habitació, fer-vos el 
llit,...). 
 
Sobre tot és important que respecteu els horaris que us indiqui la família o la 
residència on us allotgeu. 
 
Demanar consell lingüístic als vostres professors/es i/o monitors/es. Utilitzeu 
sempre les formes més formals per mostrar-vos cordials i educats. Alguns cops 
ens oblidem de repetir (Si us plau) i (Gràcies), dos paraules importants i ens hem d’ 
acostumar a utilitzar-les per demanar quelcom o quan rebem alguna cosa. 
 
Quan esteu veient la televisió amb la família o amb altres companys/es de 
programa, eviteu canviar de canal sense abans consultar-lo, ja que podeu ofendre 
als vostres amfitriones. El mateix passa amb l’ordinador o l’equip de música, 
sempre recordeu que s’ha de demanar permís per la seva utilització. 
 
Al caminar pel carrer,  és important no córrer, respectar les cues establertes, no 
cridar ni donar-se empentes. Intenteu respectar creences, hàbits i religions 
diferents a les vostres. 
 
 
CONNEXIONS ELÈCTRIQUES 
Tingueu en compte que a cada país existeixen endolls de diferents tipus. Consulteu 
en grans centres comercials o a ferreteries el tipus d’endolls que necessiteu pel 
vostre destí. Us serà útil pel carregador del mòbil o algun altre electrodomèstic 
que porteu en el vostre equipatge. 
 
 
TELÈFON i MAIL 
Cada participant rebrà una targeta telefònica  acompanyada d’instruccions d’ ús. 
RECOMANEM mirar bé les instruccions, ja que el preu és molt convenient, tant si 
es truca a través del mòbil com des d’un telèfon fix o una cabina de telèfon 
pública. 
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Cada cop més famílies amfitriones no tenen telèfon fix, sinó mòbil, i no permeten 
als estudiants que l’utilitzen per alt cost de les trucades internacionals. 
 
Pels estudiants que s’allotgen en família o residència amb telèfon fix, també poden 
optar per efectuar un cobrament revertit o trucar a través de la targeta 
telefònica que entreguem. 
 
RECOMANEM ABANS DEL VIATJE que  CADA ESTUDIANT (junt amb els seus 
pares) S’INFORMA A TRAVÉS DE LA COMPANYIA TELEFÒNICA DE CÓM 
EFECTUAR UN COBRAMENT REVERTIT DES DEL ESTRANJER o DEL COST DE 
LES TRUCADES I MISSATGES INTERNACIONALS des del seu telèfon mòbil. 
 
Serà  part de l’experiència del viatge i farà que els participants es conscienciïn de 
la despesa de cada comunicació! 
 
És possible que les famílies tinguin ordinador i podeu comunicar-vos per mail o pel 
Messenger amb els vostres pares. Demaneu permís sempre abans a les famílies 
amfitriones. No és quelcom que se’ls hi pugui exigir en el cas que no us ho 
permetin!! 
 
INFORMACIÓ SANITÀRIA 
Per les estades en alguns països de la UE., els estudiants necessiten la TARGETA 
SANITÀRIA EUROPEA per poder ser atesos pels serveis mèdics del país en 
qüestió. Es important informar-se abans a la vostra oficina de la Seguritat Social o 
Institut de Salut. 
 
El grup té contractada, durant l’estada, una pòlissa d’assegurança de malaltia, 
accident i responsabilitat civil a càrrec de EUROPE ASSISTANCE, sense prejudici 
de que l’estudiant subscrigui addicionalment qualsevol altre assegurança que 
consideri necessària. 
 
Medicaments: si requerís un tractament particular, heu de precisar-ho per escrit 
en cas de no haver-ho especificat a la fitxa d’inscripció. No s’administrarà cap 
medicament que no vagi acompanyat de recepta mèdica. 
 
Règim: si necessiteu un règim alimentari, és important que ens ho notifiqueu per 
poder informar a la família amfitriona. 
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ASSEGURANÇA PRIVADA AMB EUROPE ASSISTANCE 
 
En el cas de requerir assistència sanitària o quirúrgica durant l’estada, el monitor  
o el vostre professor/a  responsable us acompanyaran i recolliran l’informe mèdic, 
les receptes i la factura de la despesa farmacèutica generada. TOTES LES 
DESPESES DEVENGADES DE L’ATENCIÓ MÈDICA HAN D’ANAR 
ACOMPANYADES DE TICKET DEL COST per presentar a la companyia. 
 
Tota aquesta documentació s’envia a la companyia EUROPE ASSISTANCE i se us 
assigna un número d’expedient. A partir d’aquest moment la companyia 
asseguradora es posa en contacte amb els vostres pares o tutors legals per 
tramitar l’expedient i ens eximeix de qualsevol responsabilitat. 
 
Cada estudiant haurà de pagar les seves despeses i medicaments i PROJECT 
ONLANG, S.L. no podrà actuar com a mediadora (segons lo estipulat per les 
companyies asseguradores) entre els responsables legals de l’estudiant  i la 
companyia asseguradora. 
 
En cas que el participant no pugui seguir amb normalitat el seu programa serà 
repatriat al seu lloc d’origen. 
 
PIERCING, TATUAJES... 
PROJECT ONLANG, S.L. no es responsabilitza dels piercings o tatuatges... que els 
estudiants  poden realitzar-se a l’estranger, tenint en compte que puguin ser causa 
de malalties greus contagioses. Si un participant desitja “fer-se un piercing o un 
tatoo” és millor que ho parli amb els seus pares i s’ho faci al seu país i en un lloc 
que compleixi les condicions higièniques necessàries. 
 
PÈRDUES D’OBJECTES DE VALOR 
PROJECT ONLANG, S.L. no es responsabilitzarà de cap pèrdua d’objectes 
personals dels participants durant la realització dels nostres programes: roba, 
telèfons mòbils, ordinadors personals, diners, jocs electrònics, bitllet d’avió, 
targeta d’embarcament,... 
 
Cada estudiant haurà de cuidar de les seves pertinences  i serà l’estudiant qui farà 
personalment (o a través dels seus pares o tutors) les gestions necessàries amb l’ 
estranger per intentar recuperar allò que hagi extraviat. 
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TRANSPORT INTERNACIONAL EN AVIÓ 
Respecte al viatge en avió, cal tenir en compte que PROJECT ONLANG, S.L. només 
contracta (en alguns programes) els vols a les respectives companyies aèries, 
essent aquestes les úniques responsables de qualsevol problema de funcionament, 
organització, vagues, pèrdua d’equipatges i endarreriments que puguin sorgir. 
 
 
PÈRDUA D’EQUIPATGE 
En cas d’extraviar-se l’equipatge d’alguns dels nostres participants, serà el monitor 
o el professor/a responsable del grup el què ajudarà al participant afectat a 
efectuar la reclamació abans d’abandonar l’aeroport. 
 
A partir del moment de la reclamació, PROJECT ONLANG, S.L. no tindrà cap 
responsabilitat respecte als fets que es succeeixin i s’aniran seguint les indicacions 
de la companyia Aérea. 
 
***Recomanem molt… que els participants portin una muda completa, el 
seu necesser personal i qualsevol objecte de valor (pròtesi dental, ulleres, 
lentilles, líquid lentilles, telèfon mòbil i carregador de bateria, diners, 
joies,...) a la seva motxilla de mà i no dintre de la maleta que es factura, per 
així evitar la pèrdua d’aquests objectes. 
 
ROBATORI 
Tenir en compte el respecte a la propietat privada, sigui a l’estranger o al nostre 
país. Us recordem que qualsevol acte de vandalisme o furt està pensat molt 
durament en la majoria de països, encara que sigueu estrangers. En cas de 
dificultats d’aquest  tipus, PROJECT ONLANG, S.L. repatriarà immediatament al 
país d’origen al participant implicat, sempre seguint les indicacions dels agents 
de la llei i l’ordre, i anant les despeses ocasionades a càrrec dels pares o 
tutors legals. Esperem que aquests aclariments siguin totalment innecessaris en el 
vostre cas particular, però l’experiència ens ha demostrat que alguns joves obliden 
la seva educació, plantejant a ells mateixos i als seus pares situacions 
desagradables. 
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LLISTAT DE ROBA RECOMANADA 
 
 
Per a 7 dies 
 
- 3 pantalons llargs (texans o còmodes) 
- 2 pantalons curts esportius (només en programes d’estiu) 
- 7 samarretes (alguna d’esport) o camises d’esport 
- 7 jocs de roba interior 
- 7 parells de mitjons 
- 1 pijama 
- 1 jersei d’entretemps (només en programes d’estiu) 
- 1 jersei gruixut 
- 1 jaqueta d’abric 
- 1 capellina 
- 1 parell de sabatilles esportives 
- 1 parell de sabates amb sola de goma i còmodes 
- 1 parell de sabatilles d’estar per casa o mitjons gruixuts. 
- 1 tovallola pel bany (recomanada, encara que la família  facilita una normalment) 
- 1 motxilla petita per portar durant les excursions. 
 
La roba ha d’anar preferentment marcada per facilitar la seva recuperació en cas 
de pèrdua (NOMÉS EN ALLOTJAMENT EN RESIDÈNCIA) 
 
Higiene personal: sabó o gel, xampú, pinta o raspall de cabell, raspall  de dents, 
pasta de dents, esponja, colònia, etc. 
 
En cas de participar en un curs d’ idioma o projecte cultural, el material educatiu 
és facilitat per PROJECT ONLANG, S.L., pel què els alumnes no han de portar més 
que un diccionari de butxaca, una llibreta petita i un bolígraf. 
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INFORMACIÓ GENERAL ORIENTATIVA. 
 
LA QUANTITAT MÀXIMA ACONSELLADA PER LES DESPESES PERSONALS ÉS: 
125€  PER SETMANA. 
(A pesar d’estar tot inclòs en el preu, recomanem un import elevat per si fos 
necessari per despeses mèdiques) 
 
ELS DINERS S’HAN DE CANVIAR ABANS DEL VIATGE EN LA DIVISA 
CORRESPONENT AL PAIÍS DEL CURS. 
 
( DINAMARCA: LA MONEDA ÉS LA CORONA DANESA / IRLANDA : LA 
MONEDA ÉS L’EURO / GRAN BRETANYA: LA MONEDA ÉS LA LLIURA 
ESTERLINA / CANADÀ : LA MONEDA ÉS EL DÒLAR CANADENC / ESTATS 
UNITS : LA MONEDA ÉS EL DÒLAR AMERICÀ, FRANÇA i ALEMANYA : LA 
MONEDA ÉS L’EURO). 
 
 
INFORMACIÓ DESTACADA 
 
1. UN MENOR D’EDAT POT VIATJAR AMB PASSAPORT INDIVIDUAL o AMB 

DNI+ AUTORITZACIÓ DEL SEU PARE O MARE SIGNADA PER LA POLICIA. 
(qualsevol de les dos opcions són vàlides però recomanem viatjar amb 
passaport). 

 
2. PELS PAÏSSOS EUROPEUS ELS ESTUDIANTS HAURAN DE PORTAR LA 

SEVA TARGETA SANITÀRIA EUROPEA (aquesta s’ha de sol·licitar al Institut 
Nacional de Salut). 

 
3. IMPORTANTÍSSIM INDICAR A LA FITXA D’INSCRIPCIÓ DADES 

MÈDIQUES: QUALSEVOL ANOMALIA FÍSICA O QUALSEVOL PRESCRIPCIÓ 
MÈDICA. 

 
4. INDICAR A LA FITXA: TELÈFON I ADREÇA DE CONTACTE EN CAS D’ 

URGÈNCIA. 
 
5. A L’EQUIPATGE HAURÀ DE FIGURAR EL NOM I ADREÇA DE L’ALUMNE, 

TANT A ESPANYA COM AL PAÍS DEL CURS. (Imprescindible dur-lo 
preparat des de casa i no a l’ aeroport). 


