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INSCRIPCIÓ ALUMNAT PER INTERCANVI CULTURAL EUROPEU 2019-20 

Benvolguts pares i mares, 

A l’IES Marratxí volem seguir impulsant els programes internacionals. Creiem que els            
intercanvis culturals entre instituts de secundària europeus són una manera més d’aprendre,            
conèixer i enriquir el bagatge cultural i lingüístic dels nostres alumnes. 

És per això que estam organitzant intercanvis amb centres europeus, amb una durada             
aproximada d’una setmana, pel proper curs escolar 2019-20. Enguany un grup d’alumnes            
de 3r i 4t d’ESO ha participat en un intercanvi amb Mainz (Alemanya), un grup d’alumnes de                 
1r de Batxillerat ha participat en un intercanvi amb Colchester (Regne Unit) i un altre grup                
d’alumnes de 3r d’ESO ha participat en un projecte Erasmus+ amb un centre alemany i un                
altre centre francès, visitant aquests dos països. En cursos anteriors es va realitzar també              
un intercanvi amb Itàlia.  

Podeu consultar tota aquesta informació a la web de Programes Internacionals accedint-hi a             
través de l’enllaç que trobareu a la web de l’institut o bé accedint directament a               
https://erasmusmarratxi.weebly.com/ 

Els nivells educatius participants són de 3r i 4t d’ESO i 1r de Batxillerat; i la primera passa                  
és saber si hi ha alumnat disposat a prendre-hi part. 

Per això, voldríem saber si estau interessats a participar-hi. Això implica: 

● acollida d’un alumne a ca vostra durant una setmana com un fill més:             
desplaçaments, activitats, etc. fora de l’horari escolar. 

● assolir el cost de l’intercanvi del vostre fill com bitllet d’avió, trasllats, .. amb un cost                
aproximat de 300 €. 

Us volem fer saber que dos professors acompanyaran el grup. 

En cas afirmatiu, retornau signat el full que teniu a continuació. 
_________________________________________________________________________ 
Sí, voldria participar en el programa d’intercanvi lingüístic o cultural de l’IES Marratxí amb un               
altre centre europeu.  
 
Nom del pare/mare: 
Nom de l’alumne:  
Centre: Curs i grup actual: 

● Has cursat 2ª llengua estrangera? (en cas afirmatiu, indica quina):  
● Domini d’altres idiomes (indica quin/s): 

 
Signatura del pare/mare: 
 
Data: 
DATA LÍMIT D’ENTREGA D’AQUEST FULL DIVENDRES 07/06/19 a Caporalia d’estudis          
(Juanan Canal) o a la coordinadora de Programes Internacionals (Silvia Campins -            
Dept. Tecnologia) 

http://www.iesmarratxi.org/
https://erasmusmarratxi.weebly.com/

