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Benvolguts pares i mares, 

A l'Escola Dominiques de l’Ensenyament aquest curs 2014-2015 volem iniciar 
l'intercanvi d'alumnes de 3r d’ESO amb dues escoles d'Anglaterra.  

L’objectiu de l'intercanvi és, bàsicament, que l’alumne/a prengui  consciència 
de la necessitat de saber comunicar-se en el marc de la vida quotidiana. Així 
com conèixer una cultura diferent a la nostra i fer amics de fora del nostre 
entorn més proper. 

D’aquesta manera, creiem que l'aprenentatge de la llengua estrangera pren 
una significació més real. A més, la presa de consciència per part de l’alumne/a 
d'allò que suposa mostrar els seus coneixements i competències en un medi 
desconegut, en certa manera, és un element de motivació durant el procés 
d'aprenentatge.  

Aquest intercanvi  serà d'un grup de 23 alumnes (11 nois i 12 noies) acollits per 
les famílies de les escoles angleses. A la segona part de l'intercanvi, són els 
nostres alumnes els que reben els seus companys a casa seva. 

Les escoles amb les quals hem mantingut contacte i hem visitat i compleixen 
tots els requisits per a dur a terme l’intercanvi són: 

 Greenbank High school (escola femenina)  
web: http://www.greenbankhigh.co.uk 

 Birkdale High School (escola masculina)  
web: http://www.birkdalehigh.co.uk 

Les dates previstes, pendents de tancar, per a fer l’estada a Anglaterra seran: 
del 21 al 26 de març (5 o 6 dies). 

El nombre de places és limitat a 23 alumnes. 

Requisits necessaris:.  

 Resultats acadèmics satisfactoris.  
 Tenir coneixements bàsics d’anglès.  
 Mostrar un bon comportament.  
 Es farà la valoració dels requisits i es comunicarà a les famílies els 

alumnes seleccionats que participaran a l’intercanvi.  
 El preu estimat de l’estada serà de 480€. 

Us convidem a tots a assistir a la reunió de pares de 3r ESO, dijous 9 
d’octubre a les 19, on se us donarà més informació. 

 ................................................................................................................  

Nom: ............................................................................  estic interessat/-da 
a participar a l’intercanvi. 

Lliurar-ho al tutor abans de la reunió 


