BERLÍN 2017

Viatge 2n de BATXILLERAT
21-24 de març
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Dades generals
- Professors acompanyants: Albert Lamonja i Carlos Latre.
- Trobada a l’institut: 8h
- Companyia Aèria: EASYJET. Terminal: anada T2C, tornada T2B
- Equipatge:
Equipatge de mà: només una bossa que no pot excedir els 50x40x20 cm
Equipatge facturable: màxim de 20 Kg
Líquids de l’equipatge de mà:
- El líquid ha de ser dins un recipient amb un volum màxim de 100 ml.
- Tots els recipients han d’estar guardats en una bossa de plàstic transparent d’1
litre, amb tancament hermètic i de dimensions no més grans de 20x20 cm.
-Aquesta bossa de plàstic s’haurà de treure i ensenyar a la porta de seguretat de
l’aeroport.

- Vols
Anada 21 de març: BCNSXF
Tornada 24 de març: SXFBCN

EZY4532 11:05-13:55 T2C
EZY4535 16:55-19:30 T2B

- Allotjament: A&O Hostel Mitte. Mitja pensió. Els
esmorzars i els sopars (19.30h) es fan en el mateix hotel
HOSTEL MITTE**
Berlin Mitte
Köpenicker Straße 127-129 D-10179 Berlin
fon +49 (0)30 80 947 52 00 fax +49 (0)30 80 947
51 90

- Documentació
1. Si són de nacionalitat espanyola cal que portin:
el DNI o passaport + autorització paterna (en cas de ser menors d’edat) que cal tramitar en qualsevol
comissaria de policia.
2. Si no són de nacionalitat espanyola:
el passaport + NIE+ autorització paterna (en cas de ser menors d’edat) que cal tramitar en qualsevol
comissaria de policia.

Tarjeta sanitària europea. (Els alumnes que no tenen la nacionalitat espanyola han de portar també el
NIE).

- Trucades telefòniques
- De Barcelona a Berlín : 00 49 30 + número
- De Berlín a Barcelona: 00 34 + número de Barcelona
- Per fer servir els vostres mòbils cal que consulteu amb el vostre operador.

Viatge a Berlín de 2n de Batxillerat 2017.
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Programa del viatge
Dimarts, dia 21 de març
Sortida en autocar des de l’Institut Bernat Metge a les 8.30 hores.
Sortida del vol a les 11.05 h. Arribada a les 13.55 h. Desplaçament a l’hotel i distribució d’habitacions.
Tarda: Barri jueu (Bergmann Straße, Sinagoga), Alexander Platz i recorregut per la zona oest de la ciutat.

Dimecres, 22 de març
Matí: Visita al camp de concentració de Sachsenhausen.
Tarda: Església Memorial Kaiser Wilhelm, Ku’damm

Dijous, 23 de març
Matí: Porta de Brandeburg, Monument a l'Holocaust, Unter den Linden, Illa dels museus.
Tarda: Wilhelmstrasse (Topografia del terror), Friedrichstrasse (Checkpoint Charlie), mur de Berlín, Postdamer
platz. Bundestag (19.45h).

Divendres, 24 de març
Matí: Visita de l’East Side Gallery.
TORNADA. Sortida de l’hotel a les 14h. Sortida de Berlín a les 16.55h i arribada a Barcelona a les 19.30h a la
T2B.
El retorn a casa es farà de forma particular.

Visites
Topografia del terror
L’espai que actualment ocupa l’exposició Topografia del Terror va ser ocupat, entre 1933 i 1945, pels edificis
que allotjaven la central de la Gestapo (policia secreta de l’Estat), l’ Oficina Central de Seguretat del Reich i la
seu dels caps de les SS (servei de seguretat del partit nazi NSDAP).
L’exposició documenta la història d’aquest lloc que va ser el centre del programa nacionalsocialista d’extermini i
persecució.
Niederkirchnerstrasse 8. 10963 Berlín
Línia del U-Bahn U6, parada Kochstrasse o línia U2, parada Potsdamer Platz
Obert de 10 a 20h. Entrada gratuïta

Camp de concentració de Sachsenhausen
Sachsenhausen va ser un camp de concentració que operà al nord de Berlín, a la ciutat d'Oranienburg a l'actual
estat federat de Brandenburg des de l'any 1936 fins a l'any 1950, essent dirigit primer pels nacionalsocialistes i
després pels soviètics. Juntament amb el camp de concentració de Buchenwald fou l'indret on els nazis
sacrificaren més alemanys.
Sachsenhausen acollí més de 200.000 persones des de l'any 1936 fins a l'any 1945, essent especialment
remarcable la reclusió de presos russos. L'any 1943 es construí una cambra de gas al camp. Amb la
planificació de la Solució final a partir de 1942, el camp de concentració no fou designat com un camp
d’extermini; d'aquesta manera, els jueus foren traslladats a camps de l'Est destinats específicament a aquesta
funció.
Obert de 8:30 a 18:00 h.
Entrada gratuïta. Audioguia 3€
Transport: Tren: Oranienburg, línies RE5, RB12 y S1. Des de l’estació fins el camp cal caminar 20’ o agafar el bus 804.

Bundestag
El Bundestag és el parlament alemany. Es va establir en la constitució alemanya de 1949 (Grundgesetz), i és el
successor de l'anterior Reichstag.
S'anomenava popularment Bundestag a l'Assamblea Federal de la Confederació Alemanya de 1815-1866, que
es reunia a Frankfurt amb un austríac de President. Amb la dissolució de la Confederació alemanya el 1866 i la
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fundació de l'imperi Alemany (Deutsches Reich) el 1871, el Reichstag es va establir com el parlament alemany
a Berlín i l'edifici actual va ser edificat.
Després de la Revolució de 1918 i l'establiment de la Constitució de Weimar, les dones van obtenir el dret de
vot i ser elegides. El 23 de març de 1933, un més després de l'incendi del Reichstag el parlament va cedir els
seus poders al Govern Federal del Canceller Adolf Hitler. A partir de llavors rarament es va reunir, la darrera
d'elles el 26 d'abril de 1942.
Amb la nova constitució de 1949, el Bundestag es va establir com el parlament de la República Federal
Alemanya. Com Berlín no estava sota la jurisdicció de la constitució, a causa de la Guerra Freda, el Bundestag
es va reunir a Bonn a diferents edificis. Des de 1999, el parlament alemany es reuneix a Berlín en el seu edifici
original que va ser renovat sota la direcció de l'arquitecte britànic Norman Foster.
Visita: dijous 23 a les 19.45h

Monument a l'Holocaust
Edificat en les rodalies de la Porta de Brandenburg entre els anys 2003 i 2005, el monument és un homentage
en memòria dels jueus assassinats a Europa. La traducció literal del nom alemany és "Monument memorial als
jueus assassinats a Europa". Aquest monument consisteix en una quadrícula formada per 2.711 blocs de
formigó de diferents altures, que permet que els visitants trien el seu camí d'entrada i sortida. Des del sud-est
del monument, es pot accedir a un espai subterrani en el qual s'ubica el centre d'informació.
Centre d'informació. La visita al centre d'informació, comença amb un repàs a la política nacionalsocialista
d'extermini duta a terme entre 1933 i 1945. En la següent part de l'exposició, es poden llegir els testimonis
d'algunes persones a més de la història de diferents famílies abans, durant i després de la persecució. Una de
les sales més impactants, és la que mostra les seves parets cobertes amb els noms i anys de naixement i mort
de les víctimes de l'holocaust.
Horari de visita. Monument: tots els dies les 24 hores. Centre d'informació: des d'abril fins a setembre, de dimarts a diumenge: de 10:00 a
20:00 hores. Des d'octubre fins a març: de 10:00 a 19:00 hores.

Normes generals
-

Cal vigilar les maletes a l'arribada a l'hotel.
Tingueu cura de la documentació i els diners (cal portar-lo en llocs segurs i repartit en petites
quantitats). Es recomana portar-los separats.
Cal respectar les normes de l'hotel on hi haurà d'altres persones amb la necessitat de descansar.
Està prohibit el consum de begudes alcohòliques o drogues.
Reviseu les habitacions: qualsevol desperfecte s’ha de comentar el dia d’entrada als professors.
Preguem puntualitat als menjars i cites establertes pels professors. Qualsevol retard podria suposar la
pèrdua de reserves amb antelació.
En cas de falta mot greu, el professorat podria adoptar mesures especials per tal de corregir els
problemes, fins i tot el retorn de l'alumne a Barcelona i el pagament per part de la família de les
despeses del viatge.

Informació útil
- EMBAIXADA D´ESPANYA A BERLIN
Lictenstainalee, 1
10787 – Berlin
Telf. +49 30 2540 070
- OFICINA OBJECTES PERDUTS BERLIN:
Central lost and found office (Zentrales Fundbüro) Platz der Luftbrücke 6 12101 Berlin-Tempelhof Phone
+49(30)75 60 31 01 Platz der Luftbrücke.
BVG lost and found office Potsdamer Straße 180/182 10783 Berlin-Schöneberg Phone +49(30)19449
Kleistpark.

