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Igualada, 16 d’octubre de 2019

Benvolgudes famílies,

Des del centre, i concretament, des del Departament de Llengües Estrangeres, secció de francès,
us fem arribar una informació que creiem que pot ser del vostre interès pel que fa a l’estudi,
desenvolupament i consolidació de la llengua estrangera del vostre fill així com la seva formació
acadèmica i personal.

Des del Departament d’Educació de Catalunya, juntament amb diverses acadèmies de França, es
duu a terme un programa d’intercanvi educatiu adreçat  a l’alumnat  de 4 ESO de Catalunya i
Seconde dels centres francesos.

Aquest programa, que té té com a finalitat facilitar l'aprenentatge lingüístic i cultural dels alumnes
participant  d'ambdós països,  té  una durada de 8 setmanes distribuïdes en dos períodes que
engloben els mesos de gener a març del 2020:

- 4 setmanes en centres de França, per a l’alumnat català.

- 4 setmanes en centres de Catalunya, per a l’alumnat francès.

La  participació  en  aquest  programa  d’intercanvi  és  gratuïta  (no  hi  costos  de  matrícula  ni
allotjament ni mensualitats o pagaments). No obstant això, les famílies acollidores assumeixen les
despeses  de  transport  i  altres  despeses  quotidianes  pròpies  de  l’intercanvi:  alimentació  de
l’alumne hostatjat a casa, costos de visites culturals o lúdiques organitzades

per la família, sortides escolars, etc.

Per part de l’alumne, és requisit previ el suport i consentiment del centre on està escolaritzat, però
també mostrar un bon nivell de comprensió i expressió oral de les llengües de l’intercanvi; interès
per parlar i comunicar-se; voluntat d’adaptar-se i integrar-se ne un nou entorn familiar i sentit de la
responsabilitat.

Per participar en aquest programa, així com informar-vos més detalladament del programa, les
famílies poden consultar l’adreça:

https://sites.google.com/xtec.cat/coordinacillengesestrangeresal/français

En aquesta adreça trobareu també (en espagnol o francès) el formulari de pre-inscripció que cal
omplir  (DOC 1)  per participar-hi un cop l’alumne ha estat seleccionat pel comitè de selecció del
centre on estudia.

Abans, però, el comitè de selecció del centre fa una entrevista amb la família i l’alumne i, després,
l’alumne envia el dossier a l’adreça : mobisudnord@xtec.cat

El professor responsable, que forma part del comitè de selecció del centre, emplena el formulari
de l’entrevista (DOC 2) amb les famílies i alumnat seleccionat.

El termini  per presentar telemàticament aquest formularis és el  31 d’octubre. Per tant,  en cas
d’estar interessats en què el vostre fill  participi en el programa, seria convenient fer-li saber al
professor abans del dia 25 (personalment o trucant al centre) per tal que el centre pugui organitzar
l’entrevista amb l’alumnat i les famílies. 

Atentament,

Mónica Delgado, professora de francès


