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Què és un intercanvi?

• Projecte lingüístic i cultural.
• Convivència dual per un període setmanal. 
• Activitats acadèmiques i amb famílies.
• Objectius lingüístics, però també personals. 

• Aprendre a conviure i respectar altres cultures. 
• Conèixer altres sistemes educatius diferents al nostre i aprendre d’ells. 
• Entendre la diversitat com a element enriquidor.  
• Créixer personalment, intel·lectualment i culturalment.



Què implica participar-hi?

• Participació activa de l’alumnat.
• Actitud de respecte vers la cultura alemanya.

- Al matí els alumnes faran activitats amb els professors.
- A la tarda i cap de setmana estaran amb les famílies.

• Implicació de l’alumne/a i de la família.
• Fer servir l’anglès a Berlin i el castellà quan ens visiten.
• Respectar el codi de conducta signat.
• Compartir amb l’alumne/a partner. No romandre sempre 

amb els companys catalans.
• Recollir i portar alumnes alemanys de/a l’aeroport.

•No cal tenir habitació exclusiva per a l’alumne/a partner. 



Activitats

¢Pendents d’especificar, però hi trobem:

1) Activitats abans dels viatges.

Treball en comissions on els alumnes hauran de preparar presentacions, 

fer recerca dels nostres costums i del país acollidor, etc.

2) Activitats durant els viatges.

Presentacions de benvinguda i d’acomiadament, activitats d’interacció a   

dintre de l’aula, visites culturals fora de l’escola...

3) Activitats després dels viatges.

Balanç i anàlisi grupal de l’intercanvi i comparatiu dels sistemes educatius.



Qui és el nostre partner?

• Leonardo da Vinci
- A Potsdam, capital de Brandenburg.
- 35 km al sud de Berlin.
- Institut de nova creació.
- 700 alumnes. 70 professors.
- Alumnes de Batxillerat que fan castellà.





L’institut. 
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Temporització

• 27 OCT Termini presentació sol·licitud.
• 03 NOV Selecció dels alumnes.
• 10 NOV Termini 1r pagament. 
• 04 DES Reunió amb alumnes seleccionats 

(amb lliurament del justificant).
• 08 DES Termini 2n pagament.
• 05 FEB Reunió amb pares alumnes.
• 12 MAR Viatge a Berlin.
• 13 MAI Visita dels alumnes alemanys.



Com són escollits els alumnes?
¢Alumnes alemanys:

  17 alumnes + 2 professors.

 Dels quals: 10 noies + 7 nois

¢Alumnes de l’Icària: 17 alumnes de 1r Batx (10 noies/7 nois).

¢Criteris de selecció:

 - 10 noies i 7 nois de 1r Batx.

 - Segons nota d’anglès de 4t ESO.

 - Alumnes sense amonestacions greus.

Imprescindible haver presentat sol·licitud dintre termini i no haver cursat 

4t d’ESO a l’estranger.

Sorteig en cas d’empat davant del Secretari.



Quin és el preu aproximat i què inclou?

• Inclou:
• Vol d’anada i tornada.
• Equipatge de mà + 20kg per facturar.
• Assegurança de viatge.
• Visites dels alemanys a Barcelona + transport.
• Despeses activitats compartides.

• Preu aproximat:

400 € a pagar en dos terminis.



Gràcies per la vostra atenció. 

Esperem rebre moltes sol·licituds.

egonza96@xtec.cat


