
INTERCANVI	  	  INS	  CAN	  PUIG	  (	  SANT	  PERE	  DE	  RIBES)	  –	  COLLÈGE	  BOIS	  DE	  LA	  
BARTHE	  de	  PIBRAC	  (TOULOUSE)	  

Del	  8	  d´	  octubre	  al	  15	  d´octubre	  2015	  

	  
PROGRAMA	  d´	  ACTIVITATS	  

Dijous	  	  8	  d´	  octubre:	  

• 8h	  30	  :	  Sortida	  del	  collège	  de	  Pibrac.	  
• Arribada	  a	  	  Sant	  Pere	  de	  Ribes	  cap	  a	  14:45hores	  davant	  de	  l´	  institut.	  
• 	  Presa	  de	  contacte	  dels	  alumnes	  amb	  els	  seus	  corresponents	  i	  distribució	  amb	  

les	  famílies	  	  respectives.	  

Divendres	  	  9	  	  d´	  octubre:	  

• 8h15-‐9h15:	  Visita	  de	  l´	  institut	  IES	  Camp	  Puig	  .Visita	  preparada	  i	  guiada	  pels	  
alumnes	  catalans.	  

• 09h15-‐11h15:	  Els	  alumnes	  francesos	  assistiran	  en	  petits	  grups	  a	  les	  classes	  .	  
• 11h15-‐11h45:	   Pati.	   Els	   alumnes	   francesos	   s´	   organitzaran	   en	   grups	   amb	   els	  

seus	  corresponents	  per	  tal	  de	  fer	  una	  sortida	  per	  Ribes.	  
• 11h45-‐14h:	   	   Recorregut	   turístic	   per	   el	   poble	   preparat	   per	   els	   alumnes	  	  

espanyols	  amb	  3	  punts	  de	  control	  sobre	  l´	  itinerari	  .	  
• Durant	  tota	  l´	  estada	  tots	  els	  alumnes	  treballaran	  organitzats	  en	  petits	  equips	  	  	  

de	   treball	   que	   prepararan	   un	   document	   video	   d´entre	   tres	   a	   cinc	   minuts	  
màxim	  en	  el	  qual	  reflectiran	  els	  moments	  claus	  de	  l´	  intercanvi.	  Aquests	  vídeos	  
seran	  presentats	  en	  la	  vetllada	  de	  cloenda	  que	  s´	  organitzarà	  amb	  l´	  assistència	  
de	   les	   famílies	   i	   els	   corresponents	   respectius	   que	   es	   realitzarà	   el	   vespre	   del	  
dimecres	  14	  d´	  octubre	  

• 14h-‐14h30:	  Síntesi	  	  de	  la	  feina	  feta	  durant	  el	  recorregut	  de	  tots	  els	  grups.	  
• 14:45:	  Tornada	  a	  casa	  amb	  les	  famílies.	  

	  

	  



	  

Dissabte	  10	  d´	  octubre:	  

	  9:00h-‐	  19:00	  hores	  (Plaça	  del	  bus)	  

• Jornada	  de	  descoberta	  de	  la	  ciutat	  de	  Barcelona.	  
• Ginkana	  fotogràfica	  de	  la	  Barcelona	  modernista	  i	  romana.	  Desplaçament	  en	  bus	  (	  Mon	  

bus	  ,	  servei	  regular):	  despeses	  previstes	  de	  10	  euros	  anada	  tornada	  (	  T-‐10	  3	  zones	  a	  
compartir	  entre	  cinc)	  .	  

• Visitarem:	  
-‐ Passeig	  de	  Gracia,	  les	  Rambles,	  la	  Boqueria,	  Barri	  Gòtic	  ,	  parc	  de	  la	  Ciutadella.	  
-‐ Entrada	  i	  visita	  del	  museu	  	  Picasso	  amb	  l´	  estudi	  del	  quadre	  las	  	  Meninas	  .	  
-‐ 19h00:	  Arribada	  i	  recollida	  per	  les	  famílies.	  
-‐ Picnic	  preparat	  per	  les	  famílies	  

Diumenge	  11	  d´	  octubre	  

Temps	  amb	  la	  família	  d´	  acollida.	  

Dilluns	  	  12	  d´	  octubre:	  

Temps	  	  amb	  la	  família	  d´	  acollida.	  

Dimarts	  	  13	  d´	  octubre	  

• 8h15:	  Sortida	  pedagògica	  dels	  alumnes	  francesos	  a	  l	  ´	  ecosistema	  del	  Delta	  de	  
l´	  Ebre.(	  Picnic	  preparat	  per	  les	  famílies)	  

• Visita	  en	  BTT	  i	  observació	  d´	  espècies	  endèmiques	  de	  la	  llacuna	  fins	  al	  mar.	  
• Taller	  d´	  iniciació	  a	  la	  agricultura	  pròpia	  del	  Delta	  i	  passejada	  en	  barca.	  
• 19h:00:	  Arribada	  i	  recollida	  per	  les	  famílies.	  

Dimecres	  	  14	  d´	  octubre:	  

• 8h15:	  Jornada	  de	  descoberta	  de	  Vilanova	  .Ruta	  per	  l´	  arquitectura	  modernista	  i	  
dels	  Indians	  preparada	  pels	  alumnes	  i	  amb	  el	  suport	  d´	  un	  	  professor	  
especialista	  en	  la	  matèria.	  

• Trajectes	  en	  bus	  regular	  (	  Bus	  Plana):	  despesa	  de	  6	  euros	  T10	  1	  zona	  a	  
compartir	  amb	  cinc	  persones.	  

• 19h:00:	  Preparació	  de	  la	  festa	  de	  cloenda	  de	  l´	  intercanvi	  “	  Auberge	  espagnole”	  
en	  la	  què	  les	  famílies	  aportaran	  el	  que	  creguin	  convenient	  per	  tal	  d	  ´oferir	  un	  
refrigeri	  als	  corresponents	  per	  a	  poder	  	  gaudir	  	  i	  compartir	  les	  experiències	  
viscudes.	  	  	  

• Els	  videos	  preparats	  pels	  alumnes	  seran	  projectats	  en	  aquest	  moment	  .	  

Dijous	  15	  d´octubre:	  

• 08h15	  :	  	  Sortida	  dels	  alumnes	  francesos	  cap	  a	  França.	  Davant	  de	  l´institut.	  
• 11h30	  :	  Visita	  	  del	  museo	  	  Dali	  o	  Tautavel	  	  amb	  pausa	  per	  a	  esmorzar(picnic	  

preparat	  per	  les	  famílies).	  
• Arribada	  a	  Pibrac	  cap	  a	  les	  17h00.	  	  


