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Notícies

L'intercanvi Catalunya-Bretanya 
Des de fa nou anys l'IES Lliçà realitza un intercanvi 
amb la Bretanya francesa. Tot va començar  el curs 
escolar 1998-1999  quan el centre es va plantejar 
l'opció  d'ofertar  un  crèdit  variable  de  llengua 
francesa,  com  a  segona  llengua  estrangera  del 
centre. L'Helena Argemí, la professora de Llengua 
Francesa aleshores, va creure oportú d'engegar un 
intercanvi al centre, per tal d'incentivar el francès i 
donar l'oportunitat a l'alumnat de viure la llengua 
in  situ. Així  fou  com  començar  l'intercanvi,  els 
primers  anys  el  realitzàrem  compartint  projecte 
amb l'Escola de La Vall del Tenes i el Collège Le 
Bocage de Dinard i des de fa tres anys l'organitzem 
tot sols.

Actualment  la  Núria  Solé,  l'actual  professora  de 
Llengua francesa de l’IES, és l'encarregada de tirar 
endavant  aquest  projecte.  Va  arribar  al  nostre 
centre  fa  tres  anys  i  en  fa  dos  que  organitza 
l'intercanvi, amb l'ajut d'un altre professor l'Ignasi 
Carreras, que l'any anterior s'havia  encarregat de 
l'organització. Els professsors organitzadors sempre 
han  comptat  amb  l'ajut  i  el  recolzament  dels 
diferents equips directius, també dels professors, i 
de les famílies i alumnes participants, la qual cosa 
cal agrair.

Així  doncs  d’ençà  que  va  començar  aquesta 
experiència s’ha fet l’intercanvi amb tres centres 
d'Ensenyament  bretons  diferents,  el  Collège  Le 
Bocage de Dinard, el Lycée  de Cesson-Sevigné i el 
d'aquest  any  el  Lycée  Descartes  de  Rennes,  la 
capital  de la  Bretagne francesa.  La casualitat  ha 
fet  que  sempre  realitzem  els  intercanvis  amb 
aquesta regió que podem qualificar com molt maca 
i màgica. 

Quan li preguntem a la Núria la seva opinió sobre la 
implantació  de  l'anglès  ens  manifesta  que 
l’ensenyament de les llengües estrangeres és molt 
important  en  aquest  món  globalitzat  en  el  que 
vivim. L’anglès  és una llengua imprescindible per a 
tothom perquè obre les portes al món laboral i és la 
llengua  de  comunicació  internacional,  això  no 
exclou   que  l'aprenentatge  d'altres  llengües  sigui 
també molt beneficiós.

L'organització és una tasca díficil i costosa primer 
cal  trobar  un institut  que vulgui  fer  l’intercanvi, 
després s’ha de saber el nombre d’alumnes de que 
es  disposa,  i  a  partir  d’aquí,  cal  organitzar  les 
sortides  d’aquí  i  d’allà.  Cal  també  preveure  els 
transports  i  preparar  activitats  i  fer  comptes. 
Realment és una feina que no s’acaba mai a la qual 
s’hi dediquen moltes hores de feina.

Parada al Mercat de Lliçà d'Amunt- Nadal 2006

Per tal de poder ajudar a les despeses del viatge 
s'han realitzat diverses activitats com: la venda de 
loteria  nadalenca,  la  impressió  de samarretes,  la 
venda de tions i regals a la Fira de Llicà i al Mercat 
Setmanal...  Aquest  any  també  s'ha  rebut  una 
subvenció de la cadena francesa de Supermercats 
Intermarché-Les mousquitaires, amb seu al nostre 
municipi, a la qual cal agrair el seu suport i  així 
com  el  compromís  adquirit  de  continuar 
col·laborant els propers anys.

Els alumnes francesos van arribar el 3 de març i van 
marxar el dia 10. Durant la seva estada han visitat 
diversos dies  Barcelona i  han anat a Tarragona. 
Han realitzat activitats al nostre centre i han estat 
rebuts pel consistori de Lliçà d'Amunt. L'ambient ha 
estat magnífic i tant els professors francesos com 
els alumnes s'ho han passat molt bé i es mostren 
agraïts per l'acollidora rebuda que tothom  els ha 
donat. 


