
 
 

Intercanvi Alemanya 2017-2018 

 

Des de fa 7 anys, alumnes de 3r d’ESO del nostre centre fan un viatge d’intercanvi a Verden 

(Alemanya). Com ja us vam comentar a la reunió d’inici de curs, enguany l’intercanvi ha quedat 

desvinculat del treball de síntesi. 

Aquest curs rebrem els alumnes alemanys durant el mes de març de 2018 (s’ha de confirmar la 

data exacta) i els nostres alumnes viatjaran a Alemanya el mes de juny de 2018 (també per 

confirmar), i no al maig,  com sempre s’havia fet. 

El preu del viatge serà al voltant dels 500€. Caldrà abonar  una paga i senyal de 200€  per 

poder comprar els vols amb antelació. 

En el cas que un alumne no hi pugui anar,  per causes justificades,  hi anirà el primer de la llista 

d’espera. Les despeses derivades del canvi de nom correran a càrrec de les dues famílies a 

parts iguals.  

Aquest any hi haurà 26 places. Els criteris aprovats pel Consell Escolar, per fer la llista 

d’alumnes seleccionats, és la següent:  

- 30% notes de segon  

- 30% notes d’anglès de primer i segon 

- 20% d’entrevista personal  

- 10% notes de primer 

- 10% de notes d’alemany de primer i segon  

-  Cada falta de disciplina restarà 0.05 punts 

Recordeu que aquells alumnes que tinguin un expedient no podran participar en l’intercanvi. 

La parella de l’intercanvi ha de ser (marqueu amb una x): 

Noi   Noia  Indiferent  
 

En cas de necessitat, puc acollir més d’un alumne a casa: 

Sí  No  
 

En/Na _______________________________ com a responsable de l’alumne/a 

_________________________________ sol·licito la seva participació a l’intercanvi amb 

Alemanya del curs 2015-2016 i accepto les condicions del centre. 

Signat 

 



 
NORMES 
 

 

- Està prohibit portar i consumir tabac, alcohol i qualsevol tipus de drogues o 

substàncies estupefaents. 

- S’han de respectar les normes que les famílies d’acollida tinguin a casa seva. 

- S’han de respectar les creences religioses de la família d’acollida. 

- S’han de respectar les normes que el professorat decideixi pel que fa a les activitats 

que es realitzaran durant el viatge d’intercanvi.  

- Tenint en compte que aquest viatge és el treball de síntesi de 3r d’ESO, l’alumne s’ha 

d’implicar a l’hora de completar les activitats programades. 

- Cal que l’alumnat tingui el mòbil engegat i disponible per si hem de contactar amb ells. 

 

En/Na __________________________________________ com a responsable de l’alumne/a 

___________________________________ declaro que conec  les normes de l’intercanvi amb 

l’institut GAW de Verden. En el cas que el meu fill/a, a criteri del professor/a, les incompleixi, 

els professors estan autoritzats a sancionar les infraccions, que podrien implicar la tornada de 

l’alumne abans de la finalització del viatge. En aquest cas, les despeses del viatge les assumirà 

la família de l’alumne sancionat. Aquestes despeses inclouen també l’acompanyament, si 

s’escau. 

 

 

 

DNI número 

Signatura 

 

 

 

Sant Vicenç de Montalt, ____ d’octubre de 2017 

 

La sol·licitud ha de ser lliurada a secretaria. La data límit és el divendres 

6 d’octubre. 


