INTERCANVI AMB LECCO 2017-18
Com ja és habitual, l’IES Juan de Garay ofereix un intercanvi amb el Liceo Classico Statale
A. Manzoni de Lecco. Aquesta activitat és una forma molt interessant de viatjar i conéixer
altres sistemes d’ensenyament i diferents llengües. L’alumnat resideix al llarg de la setmana
d’estada amb una família italiana, i després acullen a casa l’estudiant italià. És una gran
oportunitat perquè l’alumnat visca una interessantíssima experiència d’immersió lingüística i
cultural.
Participants: alumnat de l’IES Juan de Garay, preferentment que curse durant el 2017-18 4t
d’ESO.
Places disponibles: entre 15 i 20
Format: l’alumnat italià vindrà a València cap als voltants del mes de març, i els nostres
alumnes també viatjaran en aquesta època a Lecco. L’estada serà d’aproximadament 7 dies
en ambdós casos. Durant l’estada a Lecco probablement farem visites a llocs propers com
Bèrgamo i Commo, acompanyats pel professorat. A València, durant l’estada de l’alumnat
italià, hi haurà també un programa d’activitats i una excursió, en part de les quals participarà
l’alumnat valencià.
L’alumnat interessat haurà de lliurar la fitxa d’inscripció i un primer pagament com a reserva
de la plaça.
Documentació necessària: (per a setembre) fotocòpia del DNI, passaport i targeta
sanitària europea.
Acompanyament: les professores Victoria Pérez, Natàlia Sebastià i Cristina López
organitzen i coordinen juntament amb el centre de Lecco les activitats de la setmana a Itàlia
i la setmana d’acollida a València.
El preu del viatge inclourà el vol, els desplaçaments, el transport i les activitats. Les
menjades i l’allotjament corren a càrrec de la família d’acollida. El pagament es farà en
diferents terminis entre octubre i desembre. Una vegada fet el primer pagament, aquest no
es retornarà en cas que l’alumne no participe finalment en l’activitat, ja que afectaria el grup
i l’intercanvi de manera global.
Reunió informativa amb pares i mares: dilluns 5 de juny a les 19:00 hores

