
La Garriga, novembre de 2021

               

Benvolgudes famílies,

Després  de dos cursos  escolars  de  parèntesi  sense  intercanvi  lingüístic  i  cultural  degut  a  la
pandèmia Covid19,  us  infomem que  aquest  any tenim la  intenció  d'engegar  de nou amb el
Projecte  Erasmus+ amb el  centre  Gomarus  College  d’Holanda.  Aquest  any  tenim previst  fer
l'intercanvi amb els cursos de 3r i 4t d’ESO. Us informem d'algunes dades i novetats interessants
en l’organització i gestió d'aquest.

1. Dates de l’intercanvi (previstes):

- Vinguda dels estudiants d’Holanda de 4t d'ESO a La Garriga: de l'01 al 08 de març de 2022.
- Anada dels estudiants de La Garriga de 4t ESO a Holanda: del 28 de març al 04 d'abril de

2022.
- Vinguda dels estudiants d’Holanda de 3r d'ESO a La Garriga: del 19 al 26 d'abril de 2022.
- Anada dels estudiants de La Garriga de 3r ESO a Holanda: del 06 al 13 de juny de 2022.

 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 i a la Garriga,
juntament amb l'experiència de viure a casa d’una família holandesa durant una setmana i de
tenir un partner holandès a casa.  Els objectius de l’Erasmus+, dins del qual s'ubica el nostre
intercanvi, es basen en promoure la cooperació i la mobilitat amb els països associats de la UE,
fer que els estudiants adquireixin competències i habilitats tant acadèmiques com de vida per al
seu present i futur. El treball transversal del nostre Projecte Erasmus+ s'anomena "Living in 2
languages".  Us informarem més  endavant  sobre les  activitats  previstes  que  es  faran  a  La
Garriga i a Holanda.

3. Requisits de viatge.

Tot l'alumnat que sigui candidat a formar part de l'intercanvi haurà de complir dues condicions
obligatòries:

- Tenir la pauta completa de vacunació de Covid19 i passaport sanitari covid19.

- Tenir disposició de donar acomodació i tots els àpats a l'alumne/a holandès/a que els toqui
tenir de manera gratuïta. Més endavant enviarem el decàleg de normes de la família acollidora.



4. Selecció de l'alumnat per a formar part de l'intercanvi. 

L'alumnat que confirmi la seva intenció de participar en l'intercanvi haurà de passar per uns
criteris  de  selecció  que  consisteixen  en  aspectes  personals,  aspectes  acadèmics  i  aspectes
lingüístics.  Podeu  consultar  aquests  criteris  a  l'apartat  Erasmus+  del  web  de  l'escola.

https://www.escolasantlluis.cat/web/erasmus/

5. Preu del viatge

S'informarà del preu del viatge més endavant, però tingueu en compte que inclourà: 

- bitllets d’anada i tornada d’avió, tren i bus a Drachten.
- excursions per Catalunya i Holanda 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 inclourà:

- 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.

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.

Donada la incertesa actual derivada de la pandèmia no podem assegurar-vos el nombre final
d'alumnes participants, tant catalans com holandesos, i és per això que us demanem que ens
informeu si teniu possibilitat d'acollir més d'un estudiant holandès a casa vostra, en cas que fos
necessari.

Atentament,   
                                              

Felip Joan de Dalmases i Thió
                                                                        Director

La Garriga, novembre de 2021.

                * Recordeu que totes les circulars les trobareu a la web del centre: www.escolasantlluis.cat



    SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ – Intercanvi a Holanda amb 3r i 4t d’ESO

En/Na.  .......................………………………………………  (pare/mare  de  l’alumne/a)  sol·licito  que
el/la  meu/va  fill/a  ……………….................................…………………  (nom  de  l’alumne/a)  sigui
candidat a participar en l’intercanvi que es portarà a terme el 2n i 3r trimestre d'aquest curs
2021-22 a Holanda amb l’ Escola Sant Lluís Gonçaga de La Garriga.

El meu fill/ la meva filla té la pauta completa de vacunació (o la tindrà abans de Nadal)

  No Sí 

Com a família estem en disposició d'acollir més d'un alumne/a (indicar si sí o no i quants). 

  No           Sí            

Quantitat d'alumnes de més a acollir:

Podeu acollir alumnes de diferent sexe?    

No           Sí     

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

Si us plau, retorneu la butlleta complimentada a escola@escolasantlluis.cat
abans del proper dimarts 23 de novembre.

 Escola Sant Lluís Gonçaga      Intercanvi a Holanda      3r i 4t ESO     Curs 2021-22


