Institut Domènech i Montaner - Reus
Pla d’impuls de llengües estrangeres
2n ESO - Intercanvi amb un institut alemany
Benvolguts pares:
Des dels seus inicis, el nostre centre ha fomentat la participació d’alumnes i professors en activitats de
cooperació educativa amb altres països europeus amb l’objectiu d’oferir a la nostra comunitat educativa un
coneixement més proper d’altres sistemes educatius, millorar el domini de les llengües estrangeres i afavorir
relacions amb alumnes i professors estrangers en projectes d’innovació i activitats d’educació compartida.
Darrerament hem treballat en diferents projectes Erasmus+ i hem participat en diferents actuacions amb altres
instituts, entre els que destaca l’Albert Einstein Schule (AES), un institut alemany de la localitat de Maintal,
molt propera a Frankfurt.
Amb aquest institut hem mantingut una llarga relació de treball, participant en projectes conjunts i mantenint
intercanvis d’alumnes i professors, amb una molt bona relació entre els equips docents.
Actualment programem amb aquest institut un intercanvi d’alumnes cada curs escolar amb nois i noies de segon
d’ESO, en el que els alumnes treballen continguts relacionats amb les ciències i les llengües estrangeres.
En aquest intercanvi un grup d’alumnes alemanys ens visiten acompanyats de dues professores, assisteixen a
classes durant una setmana al nostre institut, conviuen a casa amb famílies dels nostres alumnes i realitzen tot
un seguit d’activitats i visites programades. Posteriorment, un grup d’alumnes nostres viatgen a Alemanya
acompanyats de dos professors per realitzar una activitat semblant a l’institut alemany.
Com a docents valorem molt la participació en aquests tipus d’activitats, ja que fomenten l’autonomia personal
dels alumnes, la convivència amb altres alumnes i famílies i un treball lingüístic i acadèmic intens. Per portar a
terme aquestes activitats cal la participació de professors implicats, però també cal la participació i col·laboració
dels nostres alumnes de segon d’ESO i de les seves famílies.
Alumnes participants: Segon d’ESO. Formarem un grup d’entre 12 i 16 alumnes.
Dates: L’estada dels alumnes alemanys a Reus serà del 12 al 19 de març i l’anada dels nostres alumnes a
Alemanya serà del 7 al 14 de maig. Les dates poden variar, però d’entrada treballem amb aquestes.
Què anem a fer a Alemanya i què venen a fer els alumnes alemanys: L’alemany no és una de les llengües
que treballem al nostre centre, però aprofitarem que el nivell d’anglès dels alumnes i les famílies alemanyes és
molt superior al nostre. Per tant, la llengua de treball a les classes i la relació amb alumnes i famílies serà
l’anglès.
Els alumnes alemanys provenen d’un institut en el que es treballa el castellà com a tercera llengua. Al nostre
institut seguiran classes sobre continguts de ciències naturals, castellà i ciències socials, i la llengua de treball i
de comunicació amb les famílies serà el castellà.
Voleu participar? Quines són les condicions per participar?: No n’hi ha gaires condicions per participar.
Només caldria que el vostre fill o filla i vosaltres (com a família), estiguéssiu interessats. Creiem que és
important que els alumnes que vulguin participar tinguin un nivell mínim d’anglès. No és necessari que la resta
de la família tingui aquest nivell ja que durant la visita de l’alumne alemany us demanarem que us comuniqueu
amb ell o ella preferentment en castellà.
Cost: Les famílies del nostre institut assumeixen el cost del desplaçament dels nostres alumnes (avió i
autobusos) i de dos professors que els acompanyen a Alemanya. També assumeixen les despeses que es generin
per les activitats que es realitzin aquí, com ara entrades a museus, transports en autobús, entrades a Port
Aventura, allotjament i manutenció dels alumnes alemanys a casa vostra, etc.
Les famílies alemanyes assumiran el desplaçament dels seus alumnes i totes les despeses que es generin per les
visites i activitats que es realitzin a Alemanya.
Encara no tenim una valoració definitiva del cost per enguany, però la previsió és que estigui al voltant dels
550€. Es tracta d’una activitat que inclou vols i diferents desplaçaments en autobús, amb una durada de 8 dies
d’estada a Alemanya i vuit dies més amb diferents activitats i visites a Reus. Per això considerem que el cost, tot
i ser una quantitat significativa, està dins dels paràmetres que considerem acceptables.
De les inscripcions rebudes triarem el grup alumnes valorant l’ordre en que ens feu arribar la inscripció, el nivell
d’anglès dels alumnes inscrits i escoltant també l’opinió de l’equip de professors de segon d’ESO.
Per qualsevol consulta us podeu adreçar al centre per telèfon (977-312381) i buscaríem un moment per parlarho directament, o per correu electrònic a l’adreça joan959@gmail.com
Joan Nievas / Carme Cugat
Responsables de l’intercanvi

Aquest és el formulari d’inscripció per a l’intercanvi amb l’escola Albert Einstein Schule (AES) de
Maintal, Alemanya. L’heu d’emplenar i adjuntar-hi (grapat) el resguard conforme heu realitzat un ingrés de
300€ al compte de sortides de l’institut:

ES58 0182 4358 1102 0006 1838
Nota Important: Preneu atenció ja que algunes entitats bancàries cobren comissions per les transferències a
comptes d’altres entitats. La nostra entitat bancaria (BBVA) ofereix un procediment per fer l’ingrés als caixers
automàtics BBVA sense comissions, ja sigui amb tarja de crèdit/dèbit (de qualsevol entitat) o en efectiu. Introduïm la
tarja o indiquem que volem accedir sense tarja o llibreta. Pagaments. Servei pagament exprés. Codi Emissor:
4300043. Sufix: 000. Si demana referència posem també 000. Nom i cognoms (posem els de l’alumne, amb el curs i
grup) i a l’apartat d’observacions indiqueu la sortida o concepte a que correspon el pagament. Import (escriure
l’import del pagament). Per finalitzar, introduïm el pagament en bitllets o confirmem el càrrec a la tarja de crèdit. Una
mica laboriós, però sense comissions.

Data límit per a la recollida d’inscripcions: Divendres 20 d’octubre de 2017
Sol·licitud de participació
Estem interessats en que el nostre fill / filla participi en l’intercanvi amb l’institut alemany.
Nom de l’alumne/a:
Curs i grup:
Data de naixement:
DNI de l’alumne/a:
Data de caducitat del DNI:
Nom del pare / mare o tutor:
Tipus d’habitació disponible:

L’alumne que us visiti tindrà habitació pròpia
o compartirà habitació amb el vostre fill/a?
Indiqueu HAB.PRÒPIA o COMPARTIDA

Acceptació d’alumnes:

Es pot donar el cas que no coincideixi el nombre de nois i noies en el grup
d’alumnes nostres i els alumnes alemanys. Es aquest cas podríeu rebre
un alumne de diferent sexe que el vostre fill/filla? Indiqueu SI o NO.

Telèfon mòbil de l’alumne/a i
dels pares:
Amb possibilitat d’utilitzar Whatsapp per a
comunicacions més ràpides.
Es constituirà un grup de Whatsapp amb
els alumnes inscrits i un altre amb els
pares.

Correus electrònics de
contacte:
Indiqueu una adreça de correu de
l’alumne/a i una o dues adreces de correu
dels pares.

Correu de l’alumne:

Correu dels pares:

Per facilitar la comunicació, a partir del
moment en que lliureu la inscripció, us
farem arribar les informacions per correu
electrònic a aquestes adreces o per
WhatsApp als grups.

Signatura de l’alumne/a:

Signatura del pare / mare o tutor:

Podeu veure més informació sobre l’intercanvi a la pàgina: http://cienciesvirtuals.com/?page_id=464

