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Notícies

 INTERCANVI A LA BRETANYA  II
Tal i  com us vam informar a la Revista Eli  12 els 
nostres alumnes han visitat la Bretanya Francesa els 
últims dies de març. Després de la cordial  rebuda 
que  els  vam fer,  així  ho  van  manifestar  ells,  ara 
nosaltres els hem  visitat al seu país. Un alumne ens 
descriu la seva experiència:

l  dia  23  de  març  vam  marxar  cap  a  la 
Bretanya francesa, havém de matinar: a les 
6 del matí érem davant l'IES. El viatge fins a 
Rennes va durar 14 hores, tenint en compte 

les nombroses aturades que s'han de fer. Allà ens 
vam distribuir  en diferents barris,  cadascú amb la 
família que li corresponia.

Teníem per endavant  tot  un cap de setmana per 
adaptar-nos  i  conèixer-nos.  Com  a  sortida 
extraordinària  amb  els  nostres  companys  bretons 
vam  anar a l’Space Laser, al centre comercial i, el 
diumenge, a la tarda a l’Skating.

 El dilluns vam fer una visita guiada per  Rennes, 
visitàrem la catedral i el casc antic. Després vam fer 
un joc de pistes pel centre de la ciutat i, a la tarda, 
vam visitar el Consell Regional.

Mont Saint-Michel  

El  dimarts  anàrem al  Mont  Saint-Michel.  Allà  vam 
visitar el monestir i també  compràrem “souvenirs” 
per a la família. A la tarda vam anar a la platja a fer 
“Char à Voile”, un esport típic de la zona, que es 
practica a la platja quan la marea està baixa.Quan 
acabàrem aquesta activitat  ens feien molt  mal  les 
mans, però va ser  molt divertida.

 

El dimecres vam anar a la “Costa de Granit Rosa” 
amb  els  francesos  a  fer  una  ruta  a  peu  fins  a 
Plumanaque. Allà varem dinar a la platja.

 

El dijous visitàrem l'antic  Parlament de la Bretanya, 
actual Palau de Justícia, i a la tarda, vam acabar de 
ferles darreres compres. Dins del Parlament hi havia 
sales amb peces fetes d’or.

 

El divendres pel matí vam marxar, tots estàvem molt 
tristos, i alguns ploràren molt. Quan vam arribar a 
casa  vam  estar  contents  de  veure  els  nostres 
familiars i amics. 

Ha estat una experiència inoblidable i molt divertida, 
perquè  varem  fer  amics  també  varem  aprendre 
molt francès!!! 
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