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Idiomes

Intencanvi amb la Bretanya Francesa

Com  cada  any,  el  alumnes  de  3r  d'ESO  han
realitzat  l'intercanvi  amb la  Bretanya  francesa.
Els alumnes bretons , prèviament, havien vingut
Lliçà i ara els alumnes del nostre institut hi han
anat.

Us oferim la crònica en francès d'una de les nostres
alumnes:

Les français sont arrivés vendredi soir et tout le monde
est  allé les chercher.   Ils se sont installés chez  leurs
correspondants  et  tout  c’est  passé  correctement.
Mercredi,  nous  sommes  allés  ensembles  à  Vic  et  à
Girona. Jeudi  soir nous avons fait une fête de fin de
séjour au lycée, où nous avons fait un repas collectif et
en fin de soirée, nous avons dansé. Vendredi matin, ils
sont partis. On a passé de très bons moments avec eux
et nous avons hâte de nous revoir.   

El  dia   21  de  març  els  nostres  companys  van
arribar a Rennes, la capital de la Bretanya, a les
nou del  vespre i ja es van dirigir   a les  cases
pertinents dels seus “correspondants”.

Dilluns al matí, els alumnes han pogut practicar
dances bretones i després han volgut ensenyar a
les  monitores  un  breu  fragment  del  ball  de
gitanes propi de la nostra comarca vallesana. A
la tarda han fet una visita guiada a Rennes, on

han  pogut  visitar  entre  d'altres  coses,  les
típiques  cases  de  la  part  medieval  d'aquesta
preciosa població bretona.

Rennes, capital de la Bretanya francesa, té el major nombre de
construccions amb entramat de fusta de tota Bretanya. El seu
barri medieval ho testifica, els seus carrers  i les seves places
tenen molt encant, com Champ Jacquet, Sainte - Anne,  tots
aquests  llocs  estan  envoltades  de  cases  amb  l'entramat  de
fusta,  restaurades  i  coloristes  que  ofereixen  al  visitant  un
conjunt  d'una gran  bellesa.  D'altres  llocs  com els  jardins  de
Thabor i  l'acolorit  mercat  de Lices,   on tots els dissabtes al
matí i s'hi reuneixen més de 300 productors locals i regionals...
fan de Rennes una visita imprescindible.

Dimarts al matí, els nostres alumnes van visitar
el  Mont-Saint-Michel,  on  han  pogut  visitar
l'abadia i també han pogut observar el retrocés
de  la  marea.  A  la  tarda  el  temps  no  ha
acompanyat  i  no  han pogut  fer   char  à voile.
Aleshores han fet un tomb  per Dinan, una ciutat
medieval  bretona  envoltada  d'una  magnífica
muralla.   

Dimecres han tingut sol i un vent molt fred! Han
fet  una  sortida  conjunta,  alumnes  catalans  i
francesos,  a  Sant-Briac-sur-mer,  un  bonic
municipi francès del departament d'Ille i Vilaine,
una autèntica població senyorial de platja  i amb
un castell.

Segur que s'ho han passat molt bé!


