
 

Col·legi “Dominiques de l’Ensenyament” 

Fundació Dominiques de l‘Ensenyament 

C/ Mallorca 349    08013 BARCELONA 
 

 

Barcelona, 10 d’octubre de 2016 

 

Benvolgudes famílies: 

 

A l’Escola Dominiques de l’Ensenyament, aquest curs 2016-17, dins del marc d’escola 

plurilingüe, es durà a terme un projecte d’intercanvi d’alumnes de 3r d’ESO amb una 

escola de França. 

 

L’objectiu de l’intercanvi és que l’alumne tingui l’oportunitat de practicar el Francès en 

contextos reals i que conegui una cultura propera, però diferent a la nostra. Pensem que 

aquesta activitat suposarà per a l’alumne un element de motivació i d’enriquiment 

personal i acadèmic. 

 

L’intercanvi consisteix a viatjar a França i passar uns dies amb uns alumnes que 

estudien l’espanyol com a segona llengua, que prèviament hauran vingut a Barcelona i 

hauran conviscut amb nosaltres. A partir del mes de desembre està previst que els 

alumnes dels dos països entrin en contacte, presentant-se mitjançant un vídeo i 

s’escriguin per Internet. Quan nosaltres viatgem a França, ens allotjarem a casa del 

mateix alumne que haurà viscut a casa nostra durant la seva estada a Barcelona. 

 

L’escola amb la qual farem el projecte és el  

 

Lycée polyvalent Jean-Baptiste Le Taillandier, Fougères 

Site Notre Dame des Marais. 

www.lycée-jblt.fr 

 

Els alumnes francesos ens visitaran del 3 al 10 de febrer i les dates per fer l’estada a 

França són aproximadament del 24 al 31 de març de 2017. 

 

Es necessari : 

- Mostrar un bon comportament durant tot el curs. 

- Tenir un nivell apropiat de Francès, sobretot parlat. 

- Disposar d’un espai adequat per acollir al company/a de França. 

 

El preu estimat del viatge es calcula en uns 500 euros. 

 

En cas que vulgueu inscriure els vostres fills/filles en aquesta activitat, cal lliurar 

signada pels pares la part inferior d’aquesta circular a la professora Mariona Augé, 

abans del dimarts 18 d’octubre. 

 

Nom i cognoms de l’alumne interessat ...................................................................... 

 

 

Data i Signatura dels pares 

http://www.lycée-jblt.fr/

