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Reportatge

Un projecte, una experiència:
L'intercanvi  amb la Bretanya francesa
Des  de  fa  anys,  al  nostre  institut  es  fa  un  intercanvi 
d'alumnes amb la Bretanya.

Quan  l'alumnat  arriba  a  3r  d'ESO  pot  participar  en 
aquesta  experiència  tan  engrescadora;  enguany  però 
també  hi  han  participat  els  alumnes  de  4t  i  1r  de 
batxillerat.  Els alumnes aprenen la llengua, però lluny 
de  casa,  també  aprenen  a  conviure,  a  respectar  i 
acceptar la diferència.

L' intercanvi demana una llarga preparació,però també la 
col·laboració  i  comprensió  dels  pares  i  dels  alumnes- 
sense la seva complicitat, la seva disposició i el seu ajut 
aquest projecte no seria possible-, i fins dels professors 
del centre,i també de la direcció que ens dóna el seu 
suport.  Aquesta  experiència  es  pot  realitzar  gràcies  a 
l'entusiasme de molta gent i, en especial, dels alumnes i 
dels dos professors organitzadors: la Núria Solé i l'Ignasi 
Carreras i és per això que aquest projecte esdevé una 
pràctica molt gratificant.

Els nostres alumnes  viatgen a França  - però, prèviament 
els francesos vénen a Lliçà i conviuen amb les famílies 
dels seus corresponents-. Allà passen uns dies a casa del 
seu mateix corresponent, coneixen una altra família, una 
altra manera de viure i, així, el seu petit univers es fa 
gran a poc a poc.

La Núria Solé,  la professora de francès,  ens manifesta 
que  la  màxima  aspiració  d'un  professor  de  llengua  es 
veure  com els  seus  alumnes  aprenen amb entusiasme. 
L'intercanvi és el mitjà perfecte per dur a terme tant els 
desitjos  de  l'alumne/a  com els  del  professor.  És  molt 
satisfactori veure com tot allò que hem anat aprenent a 
l'aula es posa en pràctica i es concreta quan ens hem de 
comunicar  amb  l'altre/a.  I  afegeix  que  l'intercanvi 
proporciona als alumnes un savoir faire  que difícilment 
aprendrien sense aquesta experiència. Sortir i veure món 
amplia els horitzons de les persones.

L'Anna  Ortiz,  alumna  de  batxillerat  ens  explica  a 
continuació la seva experiència de l'intercanvi:

“Aquest  any  els  alumnes  de  3r  d'ESO  i  de  1r  de  
batxillerat que estudiem francès hem fet un intercanvi  
amb Cesson-Sevigné, un poble del nord de França situat  
al costat de Rennes, capital de la Bretanya. Els alumnes  
francesos van venir al nostre institut i van viure a les  
nostres cases durant una setmana. Durant la seva estada  
van  visitar  Barcelona  i  altres  llocs  importants  de 
Catalunya. Una setmana més tard nosaltres vam marxar  
cap  a  França.  Vam  estar  convivint  amb  els  nostres  
companys  francesos  i  vam visitar  molts  indrets  de  la  
Bretanya  francesa  com:  el  Mt.St.Michel,  St.Malo,  
Rennes...  Durant  aquesta  setmana  vam relacionar-nos 
amb els alumnes francesos i també amb els alumnes que  
veníem de Lliçà, amb els quals ens vam poder conèixer  
més durant l'intercanvi.

La  setmana  a  França  va  ser  una  experiència  molt  
positiva,  vam  passar  molts  moments  bons  amb  els 
francesos  i  vam  viure  situacions  que  són  difícils  que  
passin aquí   a Catalunya ja que a França es parla un 
altre idioma i això fa que l'estada  sigui més especial i  
més divertida perquè t'obligues a parlar amb francès o a 
fer gestos per expressar-te que no acostumes a fer. Des  
de que vam tornar de França els  alumnes de 3r i  els  
alumnes de 1r de batxillerat hem continuat relacionant-
nos molt bé, tot i que al principi de l'intercanvi ni ens 
coneixíem.

L'intercanvi  ens  ha  permès  desconnectar  dels  estudis  
durant unes setmanes i a més hem conegut a gent de  
l'institut amb la qual , si no haguéssim anat al viatge  
junts no ens hauríem fet amics. Aquest viatge ha estat  
una  experiència  molt  bona,  l'única  cosa  dolenta  que 
tenen els intercanvis són els comiats, ja que en estar  
vivint a les cases dels francesos i compartint amb ells  
moments genials fan que els hi agafis estima i desprès  
acomiadar-se és molt trist!.

Aquest  any,  tant  els  francesos  com els  catalans  hem 
tingut una relació molt bona, i encara que ara estiguem 
molt  lluny,  continuem  parlant  amb  ells  a  través  del 
messenger o per correu electrònic. 

Potser acomiadar-se és molt trist, però durant la nostra  
estada a França ens ho vam passar molt bé i sempre ens  
quedarà el bon record.”


