El Carnet Jove t’ofereix descomptes en activitats culturals esportives, transport, lleure, viatges i botigues de
Catalunya. Pots utilitzar-lo a la resta de l’estat i a més de 40 països europeus. Preu: 7.90€. És per a joves de 14
a 30 anys, i el pots obtenir a través de la seva pàgina web o en qualsevol oficina de la Caixa
http://www.carnetjove.cat/ [1]

El Carnet Internacional d’estudiant/a ISIC És el carnet que t'identifica com a estudiant en qualsevol part de
món amb més de 40.000 descomptes. És un document reconegut per la UNESCO i la Comunitat Europea,
utilitzat des que es va crear per més de 4.5 milions d'estudiants a tot el món.
Si ets estudiant, l’ISIC t'ajudarà a gaudir d'especials beneficis i serveis, a tot el món. El Carnet Internacional
d'Estudiant és un servei de la International Student Identity Card Association, una organització sense ànim de
lucre associada a la International Student Travel Confederation (ISTC).
Aquest carnet te’l pots fer a partir dels 12 anys sense límit d’edat si acredites que ets estudiant/a a temps
complet matriculat en un curs acadèmic reconegut oficialment. Necessites una fotografia grandària passaport,
té un cost de 9€, i la seva validesa va des de l'1 de setembre fins al 31 de desembre de l'any següent (15
mesos), o en defecte d'això des de la data en què s'emeti el carnet fins avui anteriorment indicada. Si te’l vols
fer et pots adreçar a una oficina d’informació juvenil perquè te la facin. Busca el centre més a prop a la web
http://www.isic.es/ [2]

El Carnet Jove Internacional (IYCT) és per a joves que no estudien a temps complet. El Carnet de Jove
Internacional és reconegut internacionalment i serveix d'identificació davant qualsevol oficina de viatges,
companyia i museu que ofereixi descomptes. T'obre les portes als millors espectacles, museus, teatres,
esdeveniments esportius i permet obtenir excel•lents descomptes en bitllets aeris internacionals, passatges de
ferrocarril i uns altres.
L’edat mínima és de 12 anys fins a 30 anys, té un cost de 9 € (Amb validesa de 12 mesos des de la data
d'emissió.) i necessitaràs una fotografia grandària passaport. Més informació http://www.isic.es/ [2]

El Carnet Internacional del Professors (ITIC). És un document vàlid internacionalment i certifica que el
posseïdor és un/a professor/a. Amb aquest es pot accedir a descomptes en tarifes aèries, museus, teatres,
activitats culturals i més.
Per aconseguir el Carnet ITIC és necessari acreditar que s’és professor/a amb un mínim de 18 hores a la
setmana, una fotografia grandària passaport, no té límit d'edat i té un preu de 9 €. La validesa del carnet és des
de l'1 de setembre fins al 31 de desembre de l'any següent (15 mesos), o en defecte d'això des de la data en
què s'emeti el carnet fins avui anteriorment indicada. Més informació http://www.isic.es/ [2]

El Carnet d’Alberguista és necessari per accedir als més de 4.000 albergs que la Federació Internacional
d’Albergs Juvenils (IYHF) té arreu del món:
- Juvenil: Joves entre 14 i 29 anys. Preu: 6€
- Adult: A partir de 30 anys. Preu: 13€
- Grup: Per membres d’entitats i associacions juvenils (mín. 10 pers). Preu: 16€
- Familiar: Famílies amb fills menors de 14 anys. Preu: 21€ Més informació:
http://www.xanascat.cat/shownode.tjc?id=351 [3]
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