
SORTIDES i INTERCANVIS  DEPARTAMENT LLENGÜES ESTRANGERES 

 

ALEMANY 

Intercanvi alumnat Canet- Krefeld 

Els estudiants d'alemany de 4rt d'ESO tenen l'oportunitat de participar en l'intercanvi 

germano-català que l'institut Lluís Domènech i Montaner manté amb el Maria Sibylla Merian 

Gymnasium a Krefeld, des de l'any 2011.  

 

 
 

Aquest intercanvi consta de dues parts:  

- El primer trimestre els estudiants alemanys fan l’estada a Catalunya i durant una 

setmana són acollits pels nostres alumnes, assisteixen a classe i fan sortides 

educatives a Barcelona i Catalunya.  

- El segon trimestre els estudiants catalans viatgen a Alemanya i són acollits pels 

alumnes alemanys durant una setmana, també assisteixen a classe i fan diverses 

excursions per ciutats properes a Krefeld com Colònia, Düsseldorf, Aquisgrà, etc.  

És una immersió cultural i lingüística completa i molt profitosa.  

Notícia i fotos de l’intercanvi del curs 2018-2019. 

Notícia i fotos de la primera part de l’intercanvi del curs 2019-2020. 

  

 

Viatge d’estudis a Berlin 

Sortida educativa de 4 dies amb l’alumnat de 3r d’ESO que cursa l’optativa d’alemany a la 

ciutat de Berlin, on es visiten punts d’interès històric i cultural de la ciutat: la porta de 

Brandenburg, el Parlament, Check Point Charly, el mur de Berlín i el centre històric, així com 

el Camp de concentració de Sachsenhausen. La visita es realitza la setmana anterior a les 

vacances de Nadal.   

L’objectiu del viatge és una aproximació cultural i lingüística a la cultura alemanya, 

coneixent de primera mà les traces de la història a la capital alemanya i endinsant-se en la 

cultura germana, i posant en pràctica els coneixements lingüístics adquirits en situacions de 

la vida diària.   

 

 

 

https://agora.xtec.cat/iescanet/alumnat/schuleraustausch-in-deutschland-canet-krefeld/
https://agora.xtec.cat/iescanet/alumnat/schuleraustausch-canet-krefeld-gaudi-und-jugendstil/


 

 

ANGLÈS 

Viatge d’estudis a Londres 

Al tercer trimestre, des de fa dos cursos, es duu a terme una sortida educativa de cinc dies 

amb alumnat de 3r d’ESO a la ciutat de Londres, on es visiten la ciutat i l’Arts and Media 

School Islington (http://www.artsandmedia.islington.sch.uk/), institut amb el que es fan 

diverses activitats acadèmiques entre els nostres alumnes i l’alumnat anglès.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos del viatge en aquest enllaç 

http://www.artsandmedia.islington.sch.uk/
https://photos.app.goo.gl/jtHCFYNDEBkjfTuWA


 
 

 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Enllaç al vídeo de la sortida a Londres 2018-19  

     A Camden Town amb el grup de l’AMSI                                El grup a la porta de l’AMSI 

                    Fent el sopar a l’alberg                                  Explicant coses de Canet de Mar a Londres 

A les portes de Chinatown, un altre món 

https://drive.google.com/file/d/1NlWTNVvjIoGfvVkbtksiGrzneihNGtyk/view?usp=sharing


FRANÇAIS 

Cólonies à La Coûme à Mosset dans les Pyrénées orientales 

Sortida de dos dies per l’alumnat que s’està iniciant en la llengua francesa (1r i 2n d’ESO). 

L’estada es duu a terme en un Mas del segle XVIII rehabilitat per acollir grups en una 

propietat amb bosc de 70 hectàrees en el mes de febrer o març. 

L’alumnat assisteix a tallers d'interacció oral amb activitats de gran varietat que tenen com a 

finalitat iniciar-se en la comunicació oral en un entorn diferent del de l’aula. 

 
 

Notícia i fotos de les Cólonies à La Coûme. 

 

 

Échange avec le Collège Rachel Salmona à Le Tréport en Normandie 

Intercanvi de dues setmanes (una a Canet i una altra a Le Tréport) en el 1r i el 2n trimestre 

a 3r i 4t d’ESO. 

Durant l’intercanvi l’alumnat assisteix a classe en el centre educatiu, participa d’activitats de 

descoberta de la regió i s’allotja amb les famílies participants de l’intercanvi. 

 
 

Notícia de l’intercanvi a Le Tréport. 

Fotos de l’intercanvi a Le Tréport. 

 

https://agora.xtec.cat/iescanet/departaments/les-plus-jeunes-ont-bien-profite-des-colos/
https://agora.xtec.cat/iescanet/departaments/les-plus-jeunes-ont-bien-profite-des-colos/
https://agora.xtec.cat/iescanet/departaments/foreign-languages/echange-de-francais-avec-les-eleves-de-la-normandie/
https://agora.xtec.cat/iescanet/departaments/foreign-languages/echange-de-francais-avec-les-eleves-de-la-normandie/
https://photos.google.com/share/AF1QipNkx6sdpntgY8DlBw7Pg94XB1aaKQlUs1c4tXY3nWmRWxImouK4oh2pFojGhE205g?key=cEtlY1pWeHQ4REFZeFRteS1xUjAtd0dEaHZKQ0J3


Programme Catalunya - Québec 

Mobilitat de 6 mesos ( 3 mesos a Canet i 3 mesos  al Quebec) en el 1r i 2n trimestre per a 1 

o 2 alumnes de 4t d’ESO. 

Aquest programa d’intercanvi d’alumnat entre Catalunya i Quebec s’emmarca en el conveni 

de col·laboració subscrit el 2013 entre el Departament d’Educació i l’entitat Éducation 

internationale del Quebec. 

Els objectius del programa són millorar el coneixement de francès per l’alumnat català i 

millorar els coneixements d’espanyol de l’alumnat quebequès a més d’introduir-lo en 

l'aprenentatge del català. L’estada permet desenvolupar també la competència intercultural 

de l’alumnat i la seva autonomia. 

 

Notícies relacionades: 

PROGRAMME MOBILITÉ CATALUNYA – QUÉBEC (2019-2020) 

MOBILITÉ CATALUNYA – QUÉBEC 2019-2020 

LES QUÉBÉCOIS SONT DÉJÀ AVEC NOUS! SOYEZ LES BIENVENUS 

PROGRAMME D’ÉCHANGE CATALUNYA-QUÉBEC (2018-2019) 

MOBILITÉ CATALUNYA – QUÉBEC 2018-2019 

ÉCHANGE CATALUNYA – QUÉBEC (2018-2019) 

 

 

Programme Catalunya-Académie de Grenoble 

Mobilitat de 2 mesos (4 setmanes a un centre educatiu de la zona acadèmica de Grenoble i 

4 setmanes al nostre institut) en el 2n trimestre a 4t d’ESO. 

Aquest programa d'intercanvi educatiu s’adreça a alumnat escolaritzat en centres del 

sistema educatiu públic i concertat de Catalunya i té com a finalitat facilitar aprenentatges 

lingüístics i culturals. El programa es duu a terme mitjançant acords de col·laboració signats 

entre el Departament d’Educació i diverses Acadèmies de França. 

Els objectius del programa són desenvolupar les competències lingüístiques dels alumnes 

participants: en francès per als alumnes de Catalunya i en castellà per als alumnes de 

França. 

 

 

https://agora.xtec.cat/iescanet/alumnat/programme-mobilite-catalunya-quebec/
https://agora.xtec.cat/iescanet/batxillerat/mobilite-catalunya-quebec-2019-2020/
https://agora.xtec.cat/iescanet/alumnat/les-quebecois-sont-deja-avec-nous-soyez-les-bienvenus/
https://agora.xtec.cat/iescanet/alumnat/programme-dechange-catalunya-quebec/
https://agora.xtec.cat/iescanet/alumnat/mobilite-catalunya-quebec-2018-2019/
https://agora.xtec.cat/iescanet/alumnat/echange-catalunya-quebec/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme Catalunya-Académie de Lyon 

Mobilitat de 2 mesos (4 setmanes a un centre educatiu de la zona acadèmica de Grenoble i 

4 setmanes al nostre institut) en el 1r i 2n trimestre de 1r de Batxibac. 

Programa d'intercanvi de caràcter lingüístic entre l'alumnat dels centres adscrits l’Acadèmia 

de Lyon i de centres de Catalunya. L’objectiu del programa és fer una estada en immersió  

en un centre escolar i en una família d’acollida. 

Els objectius del programa són desenvolupar les competències lingüístiques dels 

participants: en francès per als alumnes de Catalunya, i en castellà per als alumnes de 

l’Acadèmia de Lyon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notícia MOBILITÉ CATALUNYA – LYON  

https://agora.xtec.cat/iescanet/alumnat/mobilite-catalunya-lyon/

