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Idiomes

Intercanvi a França

Aquests  dies  hem estat  d’intercanvi  amb 
un lycée de la Bretagne. Primer van venir 
els alumnes francesos aquí  i  fa un parell 
de setmanes vàrem anar-hi nosaltres. 
La  nostra  experiència  a  la  Bretanya  ha 
estat positiva en molts aspectes. Tant els 
alumnes de tercer d'ESO, com les alumnes 
de batxillerat  hem gaudit  d'una estada a 
França  “especial”  ja  que  hem  conviscut 
amb famílies franceses. Ha estat una bona 
oportunitat  per conèixer una cultura una 
mica diferent a la nostra, al mateix temps 
que  practicàvem  l'idioma  i  fèiem  noves 
amistats.  És  una experiència  que cap  de 
nosaltres oblidarà.

Individualment,  cadascú  de nosaltres  ens 
hem  trobat  amb  famílies  molt  diferents 
(per  exemple,  una  noia  s'ha  trobat  una 
família  armènia,  però  totes  han intentat 
acollir-nos de la millor manera possible. 
Tot  i  que  de  bon  començament,  durant 
l'estada  dels  francesos  aquí,  vam  tenir 
alguns  malentesos  entre  nosaltres 
mateixos, la setmana que vam passar allà, 

ens va servir  per oblidar  els problemes i 
tenir l'oportunitat de conèixer-nos millor. 
Les  activitats  que  realitzàvem  amb  les 
nostres  corresponents  famílies,  tot  i  que 
de  vegades  no  estàvem  tots  junts,  han 
estat  molt  divertides  i  ens  hem  pogut 
relacionar bé amb els francesos. 
Per  part  de  les  alumnes  que  ja  havien 
realitzat  aquest  viatge,  cal  dir  que  en 
comparació a l'altre intercanvi, totes hem 
pogut  gaudir  més  perquè  ja  teníem 
l'experiència  prèvia.  Nosaltres  mateixes 
vam anar amb més ganes perquè ja sabíem 
el que ens esperava. Creiem que aquesta 
ocasió  pot  ser  útil  als  nois  i  noies  de 
tercer,  perquè si es troben en situacions 
semblants, puguin afrontar-les millor.
 
En definitiva, la realització d'aquest gran 
viatge  ens  ha  fet  millorar  en  molts 
aspectes,  tant  en  l'idioma,  com  en  les 
amistats  que  hem  fet.  Agraïm  molt  als 
professors  que  han  fet  possible  aquest 
viatge, que ens han acompanyat i, a més a 
més,  han  tingut  paciència  amb nosaltres 
durant aquests dies. Animem als alumnes 
que facin aquest viatge, perquè serà bonic 
i no se'n penediran. 


