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Aquest curs 2018-19 el  nostre centre ha 

començat un intercanvi amb el centre 

Peppers Hill College, de Naas (Irlanda), 

amb 23 alumnes de 1r de batxillerat.   

La setmana passada (1-8 de febrer)  els 

alumnes irlandesos van estar a Caldes i 

allotjats a les cases dels seus corresponents, (Caldes, Sant Feliu de 

Codines i Castellterçol). Van arribar el divendres per la nit, i van 

passar el cap de setmana amb les famílies i amics dels seus 

companys.  

  
 

Durant la setmana van fer activitats i visites diverses. El dilluns van 

visitar la Barcelona modernista, les Rambles  i el Born. El dimarts, 

van compartir algunes classes de batxillerat, practicar el seu 

castellà al mercat de Caldes i una visita guiada pel circuit termal.  El 

dimecres, el museu Dalí i una volta per Girona. El dijous -el millor 

dia per ells- Camp Nou i shopping pel centre de BCN, i el divendres, 

el dia més intens: esport  al CN de caldes, classe de castellà, taller 

de truita de patates,  “pica-pica” a la cantina del centre i un munt de 

llàgrimes a l’hora dels adéus.  

 



Tant els professors que els 

acompanyaven com tots els 

alumnes irlandesos van quedar 

encantats amb les famílies i 

amb tot el que van viure, i es 

van emportar un bon record de 

Caldes i Catalunya. Ja tenen 

ganes de que hi anem, però 

això no serà fins a finals d’abril. 

          

 

 

 

 

L’institut Manolo Hugué aposta per l’aprenentatge actiu de llengües 

estrangeres. Els intercanvis són molt positius per a la millora dels 

idiomas, així com pel desenvolupament integral de les persones. 

Amb aquests tipus d’experiencies els alumnes no només practiquen 

la llengua estrangera sinó que surten de la seva zona de comfort i 

amplien la visió del món que els envolta. I … un company 

d’intercanvi es pot convertir en un amic per sempre.  
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