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INTRODUCCIÓ
En primer lloc, agrair la predisposició per donar suport a un projecte d’aquesta
magnitud i en tan breu espai de temps. Vagi per endavant l’agraiment per la
vostra implicació en la promoció i difusió de la formació professional Dual.
Aquesta acció que durem a terme amb l’esforç i treball dels centres integrats de
Formació Professional forma part d’un conjunt d’actuacions que realitza la
Direcció General de Formació Professional i d’Ensenyaments Artístics Superiors
per promocionar i difondre la Formació Professional en la modalitat Dual.
L’objectiu és visualitzar l’FP Dual alemanya, guiats per un dels centres més
importants de Formació Professional Dual, ubicat a Rendsburg
(https://www.bbz-nok.de/) que, a més a més, és soci de programes de mobilitat
europea promoguts per la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca. Aquesta
actuació es complementarà amb visites a empreses col·laboradores amb el
centre, de diferents sectors professionals.
En la visita participaran una centena d’alumnes amb d’edats compreses entre 16 i
23 anys, potencialment susceptibles de ser matriculats en la modalitat Dual el
proper curs.
Un cop finalitzada l’actuació es proposarà als participants a formar part
d’activitats de difusió pública de l’experiència en diverses taules rodones.
Aquesta acció està cofinançada pel Fons Social Europeu conjuntament amb el
Ministeri d'Educació i Formació Professional, en el marc de les línies d’actuació
previstes en el Programa Operatiu d'Ocupació, Formació i Educació de l'FSE 20142020.
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PROGRAMA
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RENDSBURG TRANSFERS

Tuesday, 26.11
8.30 h Transfer from hotel Nordkolleg to BBZ am NOK by 2 busses.
18.00h Transfer from the Christmas market & from the Christmas
market to Hotel Nordkolleg.
Wednesday, 27.11
9.00 h Transfer from Hotel Nordkolleg to BBZ am NOK
9.15-9.30 Transfer to ACO Academy (13), Hobby (60) and SH Netz
(27)
12.30 Transfer from ACO Academy (13) and return to BBZ am NOK
13.45 - 14.00 Transfer Hobby (60) and SH Netz (27) to BBZ am NOK
16.00 h From BBZ am NOK to Hotel Nordkolleg.

6

DOCUMENTACIÓ PERSONAL
Com a primer pas, és imprescindible comprovar i complir els requisits marcats per la
normativa aeronàutica.
Comprovar que és disposa de la documentació:
o Original i còpia DNI, NIE o Passaport en vigor en data de 29 de
novembre de 2019.
o Els participants menors d’edat: autorització de la mare, pare o tutor a
sortides extraescolars de centre.
o Targeta Sanitària Europea (TSE) o Certificat Provisional Substitutori
(CPS)o Assegurança privada
o Carta de compromís dels participants signada
o Addicionalment, cada participant alumnat i professorat ha de
aportarà 20 € en efectiu que custodiarà un professor de cada grup.

PARTICULARITATS ALIMENTÀRIES
Es demana que s’informi de qualsevol necessitat alimentària:
o Preferències: Vegans i vegetarians
o Intoleràncies alimentàries: Celíacs, ...
PARTICULARITATS SANITÀRIES
o Atencions sanitàries: Diabetis, presa de medicaments, ...
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EXTRES I MENJARS ADDICIONALS
Dins l’avió es podrà disposar de sandvitx de carn o vegetarià, refresc , cafè i té.
És recomanable que es dugui:
o Doblers de butxaca addicionals
o 1 Entrepà o similar per menjar el primer dia dins l’avió.
o Es recomana comprar alguna cosa de menjar per la tornada.

ACREDITACIONS I UNIFORMITAT


Tots el participants duran l’acreditació en tot moment per tal de poder ser
identificats com a membres del grup: Lanyard amb l’acreditació, xapa,
polsera, buzz.



Uniformitat: Motxilla, botella d’aigua d’alumini, quadern, clau USB i
bolígraf.



S’informa que es farà una fotografia de grup a l’aeroport a la sortida.

RECOMANACIONS
TEMPERATURES: entre 0º-8º
ROBA: Roba d’abric.
PARAIGÜES i o Impermeable (“xubasquero”).
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VOLS
Nº VOL
VOE9276
VO9277

RUTA
PMI-HAM
HAM-PMI

DATA
25.11.19
28.11.19

HORARIS LT
12:00-14:40
15:05-18:00

AVIÓ
A319/120Y
A319/120Y

HORARIS DE COORDINACIÓ
25.11.2019

 9:30 h Trobada: Aeroport de Palma
o

Tenir en compte que les altres illes es desplacen fins a Mallorca:
Menorca-Palma IBERIA 8:30 - 9:10h // Eivissa-Palma AIR EUROPA 7:35 - 8:15

 9:45h Acreditacions i verificació de la documentació
 10:15h Instruccions i normes de comportament
9

 10:30h Facturació equipatge
Franquícia d'equipatge de 20 kg. per passatger en una peça
d'equipatge a la bodega més una peça d'equipatge de mà en cabina
de 5 kg.
 11:00h Porta d’embarcament
 14:40h Arribada Hamburg i recollida maletes.
 15:30h Trobada per sortida amb bus.
 Sortida d’Hamburg direcció hotels a Rendsburg. Arribada
aproximada als hotels a les 18h.
 **** PROGRAMA BBZ ****
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28.11.2019
 10:00 h Punt de trobada de l’hotel
 11:00h Sortida del bus cap a l’aeroport.
 13h Arribada aeroport Hamburg i facturació.
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o Tenir en compte que les altres illes es desplacen fins a Mallorca:
Palma – Eivissa
Palma – Menorca

AIR EUROPA 18:50 - 19:30
IBERIA 20:55h

DADES DE CONTACTE
COORDINADORS DE L’ESTADA
Maria Antònia Carbonell,
cap del servei de Planificació i participació.
macarbonell@dgfpieas.caib.es
HOTEL NORDKOLLEG
Am Gerhardshain 44
24768 Rendsburg
Tel.: +49 04331 14380
www.nordkolleg.de

Joan Mas Alòs
Assessor docent
jmasalos@dgfpieas.caib.es
ONNO HOTEL BY NORMAN
Königstrasse 4
DE - 24768 Rendsburg
Tel. : +49 4331 58910
www.onnohotel.com

Recordar que les companyies de telefonia disposen de ROAMING EUROPEU, per a
telefonades a mòbils. Les telefonades als hotels es consideren INTERNACIONALS i es
paguen a part.

DIFUSIÓ DE LA MOBILITAT
Es proposen aquestes etiquetes per a la difusió de la mobilitat.

#FPDUAL #EDUNIB #RENDSBURG
Mantenir sempre un ambient cordial i de respecte amb la realització de fotografies,
per tal de que cadascú sigui lliure de participar-hi o no.

12

