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Aquest document que et lliurem és per treure un bon profit de la teva 
estada a l’estranger. Et recomanen que llegeixis tots els apartats amb 
atenció per tal d’entendre les normes i els consells del país que t’acollir-
à. També et demanem que posis atenció a totes les recomanacions  
que et donem per tal d’evitar situacions imprevistes. Esperem que la 
teva estada sigui molt profitosa. 

En aquest document podreu trobar informació sobre: 

• Documentació a l’hora de viatjar 
 
• Allotjament 
 
• Àpats 
 
• Maleta i Equipatge 
 
• Despeses Personals 
 
• Normes de convivència 
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Quan ja tinguis els detalls del teu vol 
(punt de trobada, horaris,…) planifica el 
teu temps de manera que siguis puntual. 

DOCUMENTACIÓ PER VIATJAR 

PASSAPORT:  Nosaltres recomanem que viatgis amb el passaport  per 
anar a qualsevol ciutat del Regne Unit. Si no el tens i 
tens pensat viatjar amb el DNI has d’anar a la comissa-
ria que tinguis més a prop de casa per demanar l’autor-
ització policial que els teus pares hauran de signar per 
autoritzar-te a sortir del país sense ells. 

CADUCITAT:  El passaport i el DNI han de ser vigents tant per la data     
d’anada com per la data de tornada. Si la caducitat del 
passaport es produeix durant l’estada heu de renovar el 
passaport abans d’anar de viatge. 

SANITAT        És important que portis la Targeta Sani-
taria Europea. La pots demanar a les 
oficines de la Seguretat Social o per In-
ternet. 

ALLOTJAMENT 

Una de les particularitats d’aquest pro-
grama és que t’allotjaràs en una famí-
lia. Això és una gran experiència, però 
igualment s’han de tenir en compte una 
sèrie de normes bàsiques com ara:  

• respectar els horaris establerts per la família. 

• mantenir l’habitació neta i endreçada. 

• respectar i cuidar els espais comunitaris. 

• complir els horaris d’esmorzar i sopar. No pujar menjar a les habitacions. 

• ser respectuós amb tots els membres de la família. 
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ÀPATS 

Tothom sap que el menjar anglès no té res 
a veure amb la cuina catalana, però això no 
vol dir que no sigui bo. El més important és 
provar-ho tot! 

Vosaltres esmorzareu amb la família abans de començar la  jornada. 
Els esmorzars solen consistir d’un got de llet, suc o te, i una selecció de 
cereals o torrades amb mantega i melmelada. Això depèn de cada fa-
mília. 
A l’hora de dinar tindreu un pack-lunch preparat. És a dir, un sandvitx, 
una peça de fruita, una bossa de patates i un suc. L’hora de dinar serà 
entre les 12:30 i la 1:30. Heu de pensar que l’hora de sopar és cap a les 
18.00 o 19:00 i que s’ha de respectar els horaris de sopar de les famíli-
es. 

A part de la maleta que facturaràs, pots portar una bossa o motxilla 
de mà per pujar-la a l’avió.  

És important que aquesta maleta compleixi les mesures reglamenta-
ries d’equipatge de mà i que no hi portis ni líquids/cremes/gels/
esprais ni cap objecte punxant o que talli.  

La maleta de mà no pot pesar més de 10 Kg. I el pes màxim de la 
maleta que facturis és de 15 Kg.  

FACTURACIÓ I EQUIPATGE 
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NORMES DE COMPORTAMENT 

Pensa que els anglesos i irlandesos són diferents a nosaltres i sovint 
els sobta la nostra manera de ser.  

Encara que vagis en grup i amb els teus amics, has de respectar l’altra 
gent que passa pel carrer. Així doncs, és important que caminis de ma-
nera ordenada, deixant espai per a la resta de vianants i sobretot sense 
cridar gaire. 

Aquesta norma també t’ha de servir per quan agafis el transport públic, 
on la norma general diu que s’ha de deixar baixar abans d’entrar i no 
impedir l’accés de la resta d’usuaris a les portes. 
Durant els desplaçaments en transport públic és molt important que 
segueixis les instruccions dels professors, així que para atenció i no et 
separis del grup.  

MONEDA i DESPESES PERSONALS 

A Anglaterra la moneda oficial és la Lliura Esterlina.  És important 
que facis el canvi de moneda abans de viatjar.  

A Irlanda la moneda oficial és l’Euro €. Per tant no hi ha cap proble-
ma. 

Pel que fa a les despeses personals no hi haurà cap despesa a part 
de les compres personals que cada alumne vulgui fer. Tot i amb això, 
el global de diners per dur durant la setmana dependrà de les possi-
bilitats de cada família. 


