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A les famílies dels nostres alumnes de 4t d’ESO
Benvolgudes famílies,
L’escola s’ha fixat com a objectiu potenciar els intercanvis lingüístics amb escoles d’altres països.
Enguany tenim l’oportunitat d’iniciar un nou intercanvi en llengua anglesa amb el Mihai Viteazul
National College de Bucarest, a Romania. Es tractaria d’un intercanvi també de caràcter familiar, és a
dir, els nois i les noies estarien allotjats a les cases dels alumnes amb qui fan l’intercanvi. Les dates
previstes serien del 22 al 28 de maig aniríem nosaltres a Bucarest i del 5 a l’11 de juny vindrien els
romanesos a Barcelona. Encara no tenim el pressupost tancat però creiem que, depenent del bitllet
d’avió, oscil·laria al voltant dels 400€.
També, com ja sabeu, realitzem un intercanvi a 3r d’ESO amb alumnes francesos del Collège Crussol
de la població de Saint Péray (Côtes du Rhône). Igual que el curs passat, el nombre d’alumnes
francesos és superior als que actualment cursen francès a 3r d’ESO per la qual cosa us oferim la
possibilitat de repetir l’experiència, només a aquells alumnes que fan francès, amb una doble opció:
- Participar de tot l’intercanvi, és a dir anar a Saint Péray i acollir a casa un alumne/a francès/a.
(l’import previst oscil·laria al voltant dels 290€).
- Fer només l’acollida a casa nostra d’un alumne/a francès/a.
Està previst que nosaltres anem a Saint Péray del dilluns 6 al divendres 10 de març i que els alumnes
francesos vinguin a casa nostra del dilluns 3 la divendres 7 d’abril.
Per altra banda com que aquest curs acabem l’etapa, està prevista, com cada any, la sortida de
convivència de 4 dies al final de curs, en concret dels dies 9 al 12 de maig, a la casa de colònies de la
Vall de Pineta, amb un pressupost de 250€.
Per tal de fer les pertinents reserves, càlculs, ... hauríem de saber en quines activitats participaran els
vostres fills i filles, per la qual cosa us demanem que ens retorneu aquesta circular signada i marcat les
opcions escollides. Les dates possibiliten que puguin participar de les tres opcions.
Cordialment,
L’Equip Directiu de Secundària
Barcelona, 7 de desembre de 2016
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(per retornar al tutor/a com a molt tard el dia 20 de desembre)

% ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------✄

El pare/mare/tutor/tutora de l’alumne ______________________________________________ de 4t
d’ESO _________ estem assabentats del ventall d’activitats de més d’un dia que ofereix l’escola i volem
que el nostre fill/filla participi a:
-

Les convivències a Pineta ___________________________________

-

L’intercanvi amb l’escola de Romania __________________________

-

L’intercanvi complet amb l’escola francesa _____________________

-

L’acolliment d’un/a alumne/a francès/a_________________________

Signatura i DN 椀
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