
 

 
      
     
 

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
Benvolgudes famílies, 
 

En relació a l’intercanvi amb el centre Gomarus College d’Holanda que tenim previst fer amb els seus 
fill/es de 3r d’ESO durant aquest curs, us comentem les darreres novetats en l’organització i gestió.  
 
1. Dates de l’intercanvi: 
 

- Vinguda dels estudiants d’Holanda a La Garriga: del 27 de març al 03 d'abril de 2019. 

- Anada dels estudiants de La Garriga a Holanda: del 21 al 28 de maig de 2019. 
 

 2. Objectius de l’intercanvi: 

L'objectiu de l'intercanvi és la millora de la llengua anglesa dels nostres estudiants i l’aprenentatge 
recíproc d’un estil de vida i cultura (nord europeu i mediterrani). Aquesta millora es basa en activitats 
lectives i lúdiques que es duran a terme al Gomarus College, juntament amb l'experiència de viure a casa 
d’una família holandesa durant una setmana. Com que les activitats a realitzar a Holanda s’hauran 
treballat prèviament a la nostra escola a partir de l’intercanvi de cartes entre els estudiants dels dos 
centres, els nostres alumnes tindran un aprenentatge constructiu i profund de la realitat del país que 
visiten. 

a) Les activitats previstes que es faran a La Garriga quan vinguin els estudiants holandesos seran les 
següents: 

- Excursió a Barcelona: visita a la ciutat vella i la part modernista de l’Eixample, incloent una visita a la 
Sagrada Família. 

- Excursió a Montserrat: es farà la pujada al monestir des de Collbató. 

- Coneixement de La Garriga: Edificis modernistes. 

- Activitats dins l’aula on els holandesos i els catalans treballaran aspectes de la nostra llengua i història, 
igual que altres matèries. 

- Activitat esportiva al pavelló de Can Noguera 

A la segona reunió de curs de famílies de 3r d'ESO es passarà un horari més detallat de les activitats a fer 
durant l’estada dels holandesos. 

 



 

 b) Les activitats previstes que es faran a Holanda seran les següents: 

- Dimarts 21 de maig: Viatge a Drachten. Benvinguda i recepció al Gomarus College i distribució 
d'alumnat en les famílies. 

- Dimecres 22 de maig: Dia al Gomarus College. Activitats conjuntes a l'aula i planificació de la setmana. 

- Dijous 23, divendres 24 i dilluns 27 de maig: activitats variades al Gomarus College i  les rodalies entre 
les quals es podran treballar diverses matèries (educació visual i plàstica, tecnologia, ciències socials...) i 
possibles sortides a altres ciutats. 

- Cap de setmana: cada alumne/a català/ana estarà amb la família fent activitats típiques i turisme.  

- Dimarts 28 de maig: dia de tornada i comiat. 

Totes aquestes activitats seran realitzables sempre i quan les condicions meteorològiques i la gestió del 
centre Gomarus ens ho permeti. 

3. Recordatori de les obligacions per part de les famílies catalanes 

Les famílies han de tenir present que han de donar acomodació i tots els àpats a l'alumne holandès que 
els toqui tenir de manera gratuïta. Repasseu el decàleg de normes de la família acollidora. 

Us volem fer saber, també, que la realitat d’aquest any fa que hi hagi més alumnes holandesos que 
catalans i, per tant, la vostra col·laboració és cabdal perquè l’intercanvi pugui dur-se a terme. Ens 
trobem que hi ha sis noies holandeses del centre Gomarus que no tenen hores d’ara un/a alumne/a 
català/na assignat/da per falta de família. Us demanem, si us plau, que si alguna família pot fer l’esforç 
de tenir una altra alumna a casa ens ho faci saber. Hem de ser capaços d’acollir tot l’alumnat holandès 
que vingui si volem que l’intercanvi tiri endavant. 

4. Preu del viatge 

El preu del viatge inclourà:  

- bitllets d’anada i tornada d’avió a Drachten. 

- excursions per Catalunya i entrades als recintes de pagament holandesos i catalans. 

- assegurances i despeses de gestió del centre. 

- àpats, acomodació i transport per Holanda (gestionat per les famílies holandeses i el centre Gomarus). 

El preu del viatge no inclou: 

- l’anada i la tornada de La Garriga a l’aeroport quan els seus fills marxin cap a Holanda. 

- les despeses d’àpats, acomodació i transport de les famílies catalanes envers els estudiants 
holandesos quan siguin a La Garriga. 

Els desplaçaments en vehicle particular queden coberts per l’assegurança obligatòria de vehicles que totes 
les famílies, tant a Catalunya com a Holanda, tenen l’obligació de tenir actualitzada. 

 

 



 

El preu de l'intercanvi és de 497€.  

Per confirmar la vostra assistència a l’intercanvi, cal fer un ingrés de 250,00€ abans de divendres 29 de 
març al compte que detallem: 

Escola Sant Lluis Gonçaga de la Fundació d’Escoles Diocesanes i Parroquials del Bisbat de Terrassa                                                  
Caixabank ES92 2100 3123 3322 0017 6447 

El segon termini, per abonar els 247€ restants, serà abans del 30 d'abril. 

Us recordem que l’alumne/a que no mostri un comportament adient pot ser exclòs de l’intercanvi en 
qualsevol moment del curs. Aquest fet podria suposar la pèrdua parcial o total de l’import pagat fins al 
moment, depenent dels pagament ja tramitats de transport. 

 

NOTA  IMPORTANT:  
RECORDEU QUE PER FER ELS TRÀMITS DEL VIATGE NECESSITEM CÒPIA DEL D.N.I. EN VIGÈNCIA. 
 Cal enviar còpia del DNI davant i darrera  a l’adreça   escola@escolasantlluis.cat 

 

Atentament,    
                                               

Felip Joan de Dalmases i Thió 
                                                                                                    Director 
 
 
La Garriga, 18 de gener de 2019 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                       BUTLLETA DE CONFIRMACIÓ – Intercanvi a Holanda amb 3r d’ESO 

En/Na. .......................……………………………………… (pare/mare de l’alumne/a) autoritzo el/la meu/va fill/a 
……………….................................………………… (nom de l’alumne/a) a assistir a l’intercanvi que es portarà a 
terme del 27 de març al 03 d'abril a la Garriga i del 21 al 28 de maig de 2019 a Holanda amb l’ Escola 
Sant Lluís Gonçaga de La Garriga. 

 

Com a família estem en disposició d'acollir més d'un alumne/a (indicar si sí o no i quants a la casella).  
 
             No                            Sí      Quantitat d'alumnes de més a acollir: ______ 
 ______ 
 

 
 
            …………………….…..………………………… Signatura del pare/mare 
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