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Benvolgudes famílies, 

Seria molt adient que repassésiu conjuntament amb els vostres fills/es la normativa general de              

l’intercanvi: 

● Respectar els horaris d’inici i acabament de les activitats de l’intercanvi 

● Gaudir i respectar la cultura de cada país i la seva gastronomia. Mantenir una actitud oberta i                 

tolerant davant dels nous horitzons que s’obren. 

● Participar el més activament possible de les activitats programades. 

● Respectar els temps marcats per la família, els que habitualment es facin servir a casa pels                

propis fills (especialment de dilluns a dijous). El centre recomana no deixar sortir fins tard,               

doncs al dia següent hi ha institut i/o activitats del programa. 

● Caldrà que l’alumne acollit demani consentiment a la família acollidora per fer activitats fora              

del programa o fora de l’organització familiar. 

● Si les sortides són en grup mai es pot abandonar aquest ni es pot deixar sol a un membre del                    

mateix.  

● La normativa de cada centre es manté vigent durant l'intercanvi i durant la setmana que els                

alumnes d'intercanvi passen al país estranger. Un extracte de la Normativa d’Organització i             

Funcionament del Centre (NOF) està penjat a la pestanya d’informació útil de la nostra web: 

https://agora.xtec.cat/sesvallbonadanoia/projecte-educatiu/projecte-de-convivencia/normes-do

rganitzacio-i-funcionament/ 

● No es pot fumar, i evidentment, està prohibit el consum o la incitació al consum de drogues i                  

alcohol. 

● Portar vestimenta i calçat apropiat per l'activitat que es vagi a fer segons el programa.  

  

En cas que sorgeixi qualsevol problema, poseu-vos en contacte amb el professorat organitzador de              

l’intercanvi o amb l’equip directiu. 

Esperant que aquest recordatori us sigui d’utilitat, restem a la vostra disposició per qualsevol dubte o                

consulta.  

 

Rebeu una molt cordial salutació.  

 

  

La Comissió d’intercanvis i l’Equip Directiu 

 

Vallbona d’Anoia, 7 de desembre de 2018 
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