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Un any més, alumnes de 4t ESO i 1r de Batxillerat de Naas, Irlanda, han 

conviscut amb alumnes de 1r de 

batxillerat de l’Ins Manolo Hugué.  

Nervis, incerteses, confusions 

lingüístiques i enyorançes inevitables 

es barregen amb tota la riquesa que 

una experiència d’aquest tipus aporta 

als estudiants d’aquesta edat.  

Els 20 alumnes del centre Piper’s Hill 

de Naas van arribar el passat 

diumenge 12 de gener acompanyats 

de dues profesores i van compartir 

sortides, classes, visites i lleure 

durant 7 dies amb els nostres 

alumnes. Caldes de Montbui, amb la 

seva màgia de l’aigua calenta, els va encantar, i Barcelona, que van visitar per 

terra, mar i aire, els va al.lucinar. Gaudí, imponent, Picasso, sorprenent; 

Montjuic amb telefèric, el born, les Rambles… fins i tot van poder donar una 

volta amb les mítiques Golondrines, i veure Barcelona des del mar.  Enguany, 

també van visitar Montserrat i la seva abadia, el paisatge i el temps no podia 

ser millor.  

Aquesta visita és la primera d’un 

conjunt de 4 intercanvis que es fan 

aquest curs al nostre institut. Pel març 

marxen els 4 grups, aquests a Irlanda, 

uns altres a Mikólow (Polònia), 

alumnes de 3r ESO van a Maassluis 

(Holanda) i una barreja de diferents 

cursos van a Vervins (França). 

Holandesos, francesos i polonesos 

estaran amb nosaltres durant el tercer trimestre (abril, maig i juny 

respectivament). També hi ha un grup de batxillerat que pel febrer visiten 

Nàpols, on podran practicar l’italià. L’institut Manolo Hugué aposta per 



l’aprenentage actiu i vivencial d’idiomes i els intercanvis i les sortides en són la 

mostra més clara. No només faciliten la pràctica de la llengua que s’aprèn sino 

que també ofereixen un ampli ventall d’experiències culturals i personals.   

 

Agraïm enormement a les famílies participants, per què sabem han ofert el 

millor que tenen per tal que els visitants es sentissin a gust. Així mateix, cal 

donar les gràcies a una bona part del nostre professorat. Alguns, per haver-se 

adaptat als canvis de classes durant la semana i afegit hores extres,  altres per 

acompanyar i fer de guies a les sortides, i a la majoria,  per haver mostrat 

interés i sumar-se a aquesta iniciativa.   
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