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A l’atenció de les famílies de l’alumnat de 3r i 4t d’ESO participant a l’intercanvi
Benvolgudes famílies,
Aviat els vostres fills i les vostres filles marxaran cap a França per tal de realitzar la primera part
de l’intercanvi amb l’alumnat del Collège de Crussol, de Saint Péray.
Per tal de poder parlar de qüestions pràctiques al voltant d’aquesta sortida us convoquem a una
reunió el pròxim dimarts 21 de febrer, a les 18.30h
Us avancem la informació sobre la documentació necessària ja que els tràmits d’obtenció no
sempre són immediats i així ja ho podeu anar preparant. Penseu que no deixarem marxar a
ningú que no porti a sobre aquesta documentació.
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA (originals imprescindibles per a poder viatjar)
-

-

O bé Passaport.(Aquest document s’obté a les oficines de la Policia espanyola
destinades a aquest servei, amb demanda de cita prèvia)
O bé Document Nacional d’Identitat i permís patern de sortida a l’estranger
(Aquest tràmit el fan els Mossos d’Esquadra al moment, en qualsevol de les seves
comissaries). El dia que aneu a fer aquest tràmit, haureu de portar el DNI del noi o
noia, el DNI de la persona que l’acompanya a fer el tràmit (pare, mare o tutor/a
legal) i el llibre de família. Un cop allà us faran omplir un imprès.
I també tothom la TSE (Targeta sanitària europea) que es pot tramitar per
Internet. Tingueu present que rebreu a casa la tarja uns 10 dies després de tramitarla. Recordeu que aquesta targeta té una vigència de dos anys, per tant és possible
que si heu fet alguna sortida per Europa recentment la targeta que vau fer encara és
vàlida.

Cordialment,
L’Equip Directiu de Secundària
Barcelona, 15 de febrer de 2017
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[Escriba texto]
(per retornar al professor de francès abans del dia 21 de febrer)

% ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------✄

El pare/mare/tutor/tutora de l'alumne/a ..................................................................................
de ....... d'ESO ......... estem assabentats de la reunió de famílies per a parlar de l’intercanvi amb
l’escola francesa que tindrà lloc el proper 21 de febrer de 2017 a l’escola, a les 18.30h.
Signatura i DNI
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