COMUNICAT INFORMATIU VIATGE POLÒNIA
3r ESO
Apreciades famílies
Com sabeu, l’Institut Escola Lloret de Mar, ha dissenyat un pla per l’intercanvi amb
altres centres europeus. Enguany, havent rebut la subvenció per part de la Unió Europea
(programa KA101), hem aconseguit que 5 professors i mestres viatgessin a Anglaterra per
aprofundir en el coneixement d’estratègies d’aprenentatge i per millorar el seu anglès.
El segon pas en aquest pla és dur a terme l’intercanvi amb l’alumnat del nostre centre
(2n cicle d’ESO) amb altres alumnes de centres europeus, en principi, polonesos i alemanys.
Ben aviat sol·licitarem pel proper curs la subvenció a la Unió Europea per dur-ho a terme
(programa KA102) de la qual, l’alumnat de 4t d’ESO, en seria el beneficiat.
Per augmentar les opcions que el nostre centre sigui beneficiari d’aquesta ajuda
econòmica i que els vostres fills o filles puguin viatjar a Europa de manera gratuïta el proper
curs, estem fent els contactes i gestions oportunes a fi que poguem aconseguir-ho, que són:
1. En primer lloc, tenim garantida l’arribada de 40 alumnes polonesos el mes de març a
Lloret, amb els quals realitzarem activitats d’intercanvi, per 2a vegada, utilitzant
l’anglès com a llengua vehicular.
2. En segon lloc, estem preparant un viatge a Polònia amb l’alumnat de 3r d’ESO a finals
de març-principis d’abril d’aquest any 2016. Volem sondejar-vos, a vosaltres, les
famílies, si us hi avindríeu.
El fet que poguem acollir l’alumnat polonès i que poguem realitzar aquest 1r viatge a
Polònia, del qual les famílies n’hauríeu d’assumir el cost, permetrà que, a l’hora de demanar
la subvenció KA102, tinguem un bon posicionament per sortir-ne beneficiaris ja que els
primers passos i els contactes els hauríem realitzat amb antel·lació. Per tant, treballarem per
a què el 2n viatge sigui gratuït.
Hem fet doncs aquest escrit per sondejar la viabilitat d’aquest viatge amb l’alumnat de
3r d’ESO. Sabem de les dificultats que comporta haver de costejar aquest intercanvi, però a
l’hora, no podem perdre la possibilitat de realitzar-lo ja que és, sens dubte, una oportunitat
única i fantàstica per tal que els vostres fills o filles internacionalitzin els seus coneixements,
aprenguin de nous entorns i millorin la seva competència en anglès.
Per això, us demanem que ompliu el següent full i el retorneu no més tard de dilluns 1
de febrer, només per conèixer la vostra opinió. En cas que hi hagi uns 25 alumnes interessats
en realitzar aquesta mobilitat, tirarem endavant el projecte i seguirem cercant les millors
ofertes econòmiques. Prèviament però, us detallem en què consistiria aquest viatge a
Krakòvia:
PLANIFICACIÓ DEL VIATGE
DATES: del 28 o 29 de març al 4 o 5 d’abril (entre 5 o 6 dies i 4 o 5 nits).
TRAJECTE: amb avió. Sortida des de Girona (demanarem a les famílies que els acompanyeu a l’aeroport
de Girona, no així a la tornada).

PREU màxim: 270€

PREU mínim estimat: 220€

*inclou tots els costos, fins i tot els diners en metàl·lic estimats (50€)

COMUNICAT INFORMATIU VIATGE POLÒNIA
3r ESO
LLOC: Krakòvia. Centre Educatiu Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1 w Krakowie.
(www.zsos1.pl)
RÈGIM D’ESTADA: Hi ha dues opcions:
A) Sac de dormir i esterilla. Dormirem i farem els àpats al centre escolar.
B) Reservar un refugi (tipus alberg) i àpats al centre escolar.
VISITES MÍNIMES QUE ES PROGRAMARAN:
• Visita al centre històric de Cracòvia. (http://www.krakow.pl/english/)
• Visita al Castell de Wawel. (http://www.wawel.krakow.pl/pl/)
• Visita a la Universitat de Cracòvia (on va estudiar i exercir Nicolau Copèrnic).
• Visita a les Mines de Sal Wieliczka. (www.kopalnia.pl/)
• Torneig internacional Lajkonikcup (http://www.lajkonikcup.pl/). Aquest torneig
d’Handbol, que mobilitza a tota la ciutat i que acull des de fa més de 30 anys a
alumnat de tota Europa, ens permetrà integrar-nos en un mateix espai amb
alumnes d’arreu d’Europa mitjançant l’esport.
*La visita als camps de concentració d’Auschwitz Birkenau es realitzarien el curs 2016-17.

Bé, un cop presentada la informació més rellevant, és necessari que sapiguem la vostra opinió
per seguir cercant les millors ofertes i treballant en aquesta estada a Cracòvia.
En cas que d’aquest sondeig en surti una majoria favorable a dur a terme el viatge, uns 25
interessats mínim, realitzarem una reunió informativa amb les famílies per informar-vos amb
tot detall sobre passaports, localització, acompanyants, recomanacions climàtiques, visites
organitzades, horaris de sortida i tornada, etc.
Us animem a fer-ho possible!
Atentament
Equip Directiu
Institut Escola Lloret de Mar

Jo, ............................................................................................. amb DNI/NIE ...............................
pare/mare/tutor legal de l’alumne/a ....................................................................... de 3r d’ESO:
⃝ No estic interessat en participar en aquesta activitat.
⃝ Sí voldríem realitzar el viatge a Cracòvia.
En cas de resposta afirmativa, senyaleu una de les opcions:
⃝ És preferible dormir en un refugi i estalviar facturar el sac i l’esterilla.
⃝ És preferible facturar el sac de dormir i poder conviure al centre educatiu amb la
resta de grups.
Senyaleu també una d’aquestes opcions, que poden permetre reduir costos:
⃝ No em seria possible acompanyar el meu fill o filla a l’aeroport de Girona.
⃝ Sí puc portar alumnes amb cotxe fins a l’aeroport.
*retornar no més tard de dilluns 1 de febrer
Signatura

