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L’intercanvi va dirigit a 
l’alumnat de 

3r D’ESO.
Es realitzarà amb Alemanya, 

amb un institut de secundària a 

Tübingen,, prop de la Selva 

Negra.



Geschwister-Scholl-Schule és el 

nostre institut d’intercanvi per quart curs.  Es 

troba a la bonica ciutat universitària de 

Tübingen, al sud d'Alemanya, a poca 

distància de la Selva Negra, del Llac de 

Constanza, a 30 quilòmetres de Stuttgart 

(fàbriques i museus de les marques 

Mercedes i Porsche) i a dues hores i mitja de 

Múnic. 

Els seus alumnes estudien tres llengües 

estrangeres: anglès, francès i castellà.

L'estil i l'ambient de la nostra ciutat, 

Tübingen, es poden comparar 

perfectament amb el caràcter de Salamanca 

a Espanya sent, igual que Salamanca, una 

de les ciutats universitàries més antigues i 

prestigioses d'Alemanya.



Si t’animes a participar seràs 
aparellat amb un alumne/a 
alemany i l’acolliràs a casa 
teva durant una setmana, a 
l’institut combinareu les 
classes amb alguna sortida 
extraescolar.  Després ell@ i 
la seva família t’acolliran a 
casa seva a Alemanya on 
també combinareu classes 
amb alguna sortida 
extraescolar.

Què és 
l’intercanvi?



Establir relacions entre estudiants i famílies d’un altre entorn.

Experimentar la vida escolar, especialment la rutina escolar diària de l'escola de l'altre país.

Assistir i participar en diferents classes i activitats proposades per l'altra escola.

Prendre part en la vida de la família anfitriona.

Conèixer una nova cultura, amb les seves tradicions, gastronomia, costums, i maneres de viure 

dels ciutadans d’un altre país per a l’enriquiment i creixement personal de l’alumnat, posant a prova la 

seva capacitat d’adaptació i el seu grau d’autonomia i independència.
Identificar i valorar les similituds i diferències entre els dos països. 

Tenir l’oportunitat de conèixer la ciutat on viuran a través de visites culturals i de lleure amb tot el grup 

classe entre setmana o el cap de setmana durant les sortides amb les famílies que els acullen.

Conèixer la regió alemanya de Baden-Wurtemberg, famosa pel seu massís muntanyenc i els seus boscos (la 

Selva Negra), i per la seva capital i els seus pobles, (Stuttgart, Heidelberg, Karlsruhe).

Millorar l’expressió oral, la capacitat auditiva i la comprensió lectora en llengua anglesa.



Palma: del 25/11 al 2/12
Tübingen: del 20 al 27 d’abril Quins dies?



Pressupost: 300 euros 
Les famílies es faran càrrec íntegrament del 

cost dels viatge (aproximadament 300 euros).



Què inclou?

Bitllets d’avió 
d’anada i tornada.
Transport de 
l’aeroport fins a 
l’escola.

Estada en la 
família.
Visites i activitats 
amb el grup i amb les 
famílies.

Excursions
Berenars, 
dinars i 
sopars.



Què NO inclou?

Algún souvenir que volgueu 
comprar de record o alguna 
despesa personal.



Què farem a 
Tübingen?











VALORACIÓ alumnes de 3r 
d’ESO Cursos anteriors

Javier González, 

És una gran oportunitat per conèixer 
millor altres països i els seus costums. El que 
més em va sorprendre va ser que parlaven 
bastant bé el castellà, això em va impactar 
bastant. Jo personalment crec que sí val la 
pena. Fas una gran quantitat d'amics i 

passes una bona estona amb ells. 
L'única cosa que dificulta l'estada allí és 
l'idioma, però sabent almenys el bàsic, et 
pots comunicar perfectament.
 
Alba Macià:
M’ha agradat molt, la veritat. És el segon any 

que ho faig i hi tornaria a anar, ja 
que el no saber parlar molt anglès no és un 
inconvenient, pots comunicar-te igualment. 
M’ha sorprès conèixer gent tan diferent a mi,  
poder tenir confiança i amb el pas del temps 
seguir tenint comunicació amb ells. 

Sincerament és una experiència que val la 
pena i  ho recomanaria que si es 
pot, que se segueixi fent.



Rubén Minguillo:
Doncs aquesta experiència de viatjar i 
conèixer gent nova ha valgut la pena. El 
que més m'ha agradat de l'intercanvi és 
conèixer la cultura d'Alemanya i doncs 
m'ho he passat genial amb els 
alumnes espanyols i amb els alemanys.
Marina Beltrán:
Personalment m'ha agradat molt 
l'intercanvi, perquè em sembla una 
experiència que pots recordar tota 
la teva vida, a part que coneixes a 
gent nova i aprens més anglès o millor dit, 
a posar aprova el que saps. El que més em 
va sorprendre és el que sabien els 
alemanys/as de nosaltres, ja que era molt 
poc, o això almenys la meva alemanya. Val 
la pena participar ja que com he dit abans 
és inoblidable. L'hi recomanaria als 
de segon i tots els que vulguis participar en 
un futur. En el viatge he fet molts amics, 
em porto súper be amb ells i damunt són 
molt bona gent. Amb l'idioma no he 
tingut moltes dificultats encara que de 
vegades mai anava malament el traductor 
(però en poques ocasions). Una de les 
coses gracioses que solien passar, és que 
ens confonien amb francesos.
 
 

Radostina Krasimirova:
Personalment m'ha agradat fer aquest 
intercanvi ja que m'ha donat l'oportunitat de 
visitar un altre país, conèixer una nova 
cultura i viure noves experiències. 
Dificultats amb l'idioma diguem que no he 
tingut, ja que el meu acompanyant parlava 
bastant bé el castellà, i a mesura que 
passaven els dies vaig poder conèixer a més 
alumnes de l'intercanvi i fer noves amistats. 
Quant a la família, la veritat és que a tot 
moment m'han tractat bé, fins i tot una 
vegada varem sopar "Pa amb 
oli". Crec que val la pena participar ja que 
només en tercer es fan els intercanvis i és 
una oportunitat que no cal deixar escapar.
Bàrbara Verdera:
Hola! Doncs al jo m'ha agradat molt, Al 
principi fa una miqueta de por anar a una 
casa que no coneixes però finalment 
t'adaptes molt bé i no hi ha cap problema. Jo 
si que tornaria a repetir.
Ana Steder:
Ha estat una experiència única que 
val molt la pena malgrat les dificultats, 
aprens una nova cultura de la forma més 
divertida i eficaç.
 



Carmen Ballesteros:
A mi m’ha agradat molt! Al principi pensava 
que no seria molt guay, però hem vaig 
equivocar totalment. 
El que més em va sorprendre va ser la 
ciutat, el paisatge i la seva forma de vida. 
Clarament ho recomanaria a la gent, jo al 
principi no estava convençuda, hem donava 
molta vergonya i preferia estar a clase. És 
una experiència inolvidable, fas amics 
malgrat després no els tornis a veure, també 
millores la relació amb els companys de 
classe i amics de tota la vida.
He tingut dificultat amb l’idioma i pensava que 
seria molt necessari perquè no sé parlar molt 
l'anglès, però t’entens amb el que saps, 
igualment sempre estarà el traductor. Us 
recomano que aneu l’any que ve.
Daniel Davis:
Doncs ha estat una bona experiència,  i he 
tingut l'oportunitat de portar-me millor amb 
aquestes persones  amb les quals no solia 
parlar i millorar les meves habilitats socials. 
També m'ha semblat molt interessant el 
poder conèixer i viure a un altre país amb els 
seus costums i veure la seva manera de fer 
les coses a comparació amb el nostre país. 
Ho recomano.

Albanessa Alcántara:
En general a mi em va agradar l'intercanvi em va 
encantar el país, M'encanta la meva 
alemanya m'ho vaig passar súper bé , vaig 
gaudir un munt. És una experiència 
inoblidable, el que hem vist ha estat 
espectacular i crec que és la millor 
experiència que he tingut perquè he conegut un 
nou país, dues persones encantadores i 
el més important, m'ho vaig passar súper bé.
 
Nuria Romero:
L'experiencia de l'intercanvi amb Tübingen m'ha 

agradat moltíssim, a més de que és una 

ciutat preciosa en la que pots fer moltes activitats, 
la meva alumna acompanyant i la seva família 
van ser molt amables amb jo i em varen fer sentir 

molt a gust, ara pels estudis no tinc molt de 

temps per xerrar amb la meva acompanyant però 
ens enviam missatges i tenim moltes ganes de 

veure-nos, m'agradaria poder tornar a 

Tübingen i crec que l’experiència ha estat 
increíble.



Financiació:  què podem fer per pagar-nos l’intercanvi?



Que hem de fer abans de viatjar...
Primer de tot hem de parlar amb els nostres pares o tutors legals sobre la possibilitat de 

participar a l’intercanvi. (lliurar el document informatiu per a les famílies, ensenyar 

aquesta presentació…).

Demanar informació als professors i companys de quart que participessin el curs 

passat. 

Resoldre dubtes...

Si vols participar has de…
Sol·licitar al coordinador la participació a l’intercanvi (abans de 8 d’octubre). 

vciganda@iesnoullevant .es
Recorda que s’acceptaran per ordre de sol·licitud fins 19 places. S’abonarà 50€ per 

reservar plaça.

Assistir a les reunions informatives

Preparar tota la documentació: DNI, targeta sanitària,...

Organitzar i participar en  les activitats per finançar el viatge.

Se’ns assignarà el nostre company d’intercanvi. (Els professors, que ens coneixen ens 

hauran aparellat segons gustos, afinitats, caràcter…)

Una vegada ens hagin assignat el nostre company d’intercanvi ens posarem en 

contacte amb ell: e-mail, wassap,..i ja només quedarà coneixe’l en persona!

mailto:vciganda@iesnoullevant.es


Quins dubtes pots tenir?

pregunta!



I a Mallorca...





PARTICIPA!
Coordinadora de l’intercanvi: Valeria Ciganda. 

vciganda@iesnoullevant .es

Suport: Mar llobera
marllobera@ienoullevant.es

mailto:vciganda@iesnoullevant.es
mailto:marllobera@ienoullevant.es

