
INTERCANVI 
MATARÓ -  GRENZACH-WYHLEN

2022 - 2023



Realitzar un viatge d’intercanvi cultural

Conèixer altres cultures i conviure-hi

Potenciar l’ús de llengües estrangeres

 
"FILL YOUR LIFEWITH EXPERIENCES,NOT THINGS. HAVESTORIES TO TELL,NOT STUFF TOSHOW". – UNKNOWN 

OBJECTIUS



GRENZACH-WYHLEn
Baden-Württemberg

https://earth.google.com/web/search/Grenzach-Wyhlen,+Alemanya/@47.55393799,7.67893944,321.40289903a,12560.15664803d,35y,0h,0t,0r/data=CoMBGlkSUwokMHg0NzkxYjZmY2Y0MzNmNWY5OjB4NDFmNmJiN2E1ZGY3NzQwGW5i7ZSzxkdAIQ-MzdjhoR5AKhlHcmVuemFjaC1XeWhsZW4sIEFsZW1hbnlhGAIgASImCiQJ7jNNmriBNEARL0mqQH8MNMAZXns5OjhrJsAh5l4aTB5PXMA


LOLA SÁNCHEZ (lola.sanchez@idc.cat):
Tutora de 4t d’ESO C i professora de llengua
anglesa del centre

BERTA DOMINGO (capdeadjunt@idc.cat): cap
d’estudis adjunt i professora d’educació física
a 3r d’eso 

                     Telèfon de contacte

PROFESSORAT ACOMPANYANT

mailto:lola.sanchez@idc.cat
mailto:capdeadjunt@idc.cat


 INS DAMIÀ CAMPENY DE
MATARÓ

CENTRES QUE HI PARTICIPEN

LISE-MEITNER GYMNASIUM DE
GRENZACH-WHYLEN



VISITA ALUMNAT ALEMANY
 (18 de març-24 de març de 2023)

18 de març: arribada aproximada a Mataró a les 11.00h

24 de març: sortida de Mataró aproximada a les 18.00h

 



VOLS MATARÓ 
(4-11 MAIG 2023)

 

Vol Barcelona - Basilea(Suïssa) 4 de maig 11:55 h
– 13:45 h 

Vol Basilea - Barcelona 11 de maig 14:10 h. –
15:55 h.

 

 23kg d’equipatge permesos a la maleta a
facturar per persona. 

1 bossa o motxilla petita que pugui anar sota el
seient, max. 40x20x30 cm.

La sortida del dia 4 serà aprox. a les 9 h. del matí amb
autocar des de Mataró.

A la tornada, un autocar ens recollirà a l’aeroport i
ens portarà fins Mataró.

Equipatge permès:

Companyia de vol: VUELING



PAGAMENTS 

      Cost Total del Viatge: 340 Euros
 

Paga i Senyal de 150 euros
Segon pagament de 101 euros
Tercer pagament de 89 euros

 
 finançament

 
Buffs i boc'n'roll

 
 



DOCUMENTACIÓ  

DNI original i vigent
Permís de la policia, obtingut a la Comissaria dels Mossos pel pare, la
mare o el tutor legal de l’alumne/a (incloure fotocòpia del pare,
mare o tutor).
Passaport personal, original i vigent (recomanable)
Autorització de viatge signada pel pare, mare o tutor legal de
l’alumne/a.
Targeta Sanitària Europea (TSE) (Seguretat Social) 

 
 

 
 



INFORMACIONS VARIES
Formació parelles
Necessitats especials de l'alumnat
Acompanyament de l'alumnat
Àpats: dietes, al·lèrgies, pícnics

Descàrregues: NO descarregar res al país de destinació
Grup de WhatsApp: comunicació respectuosa 
Classes a la tarda

A destinació



NORMATIVA DEL VIATGE (I) 
Queda totalment prohibit portar, adquirir i/o prendre begudes alcohòliques o
substàncies estupefaents. La infracció d’aquesta norma és una falta greu i
suposarà el retorn immediat de l’alumne a càrrec de la seva família o tutors
legals. 
No es permet fumar durant el viatge. 
Si algun alumne/a comet una falta considerada com a greu, es comunicarà als
seus pares o representats legals i a la direcció del centre de forma immediata.
Si fos molt greu o delictiva es requerirà la presència dels pares al lloc dels
fets i l’exclusió de l’alumne del viatge. Paral·lelament, es prendran les mesures
cautelars corresponents i l’inici d’expedient segons el reglament vigent.
En cas de qualsevol reclamació per haver ocasionat desperfectes, les famílies
dels alumnes responsables es faran càrrec de l’import econòmic corresponent. 
El professorat donarà instruccions sobre els horaris de les activitats i
sortides conjuntes, així com de les hores de temps lliure de què disposaran els
alumnes. Es demana màxima puntualitat i responsabilitat per part de l’alumnat.

També, es demana màxima correcció envers la família d’acollida i al professorat
alemany, respectar les normes que estableixin i saber estar en tot moment, actuant
sempre amb educació i bones maneres. 



NORMATIVA DEL VIATGE (II) 
En cas de qualsevol tipus de problema, les persones de referència per a
l’alumnat català són les de l’equip de professorat, els quals els escoltaran i
vetllaran per trobar una solució satisfactòria a totes les situacions. Per això
també és molt important que els alumnes portin sempre els números de
contacte telefònic dels professors.
Es bàsic tenir cura de la documentació de viatge ― DNI o passaport. La seva
pèrdua suposa un greu problema, no només per l’alumne afectat sinó també per
tot el grup. 
L’equipatge de viatge ha de complir les normes legals internacionals pel que fa
al seu contingut, i és responsabilitat de la família vetllar perquè així sigui.
Si un alumne necessita portar uns medicaments pel viatge, cal que els
professors estiguin assabentats, però no es faran responsables de la seva
administració.
Ús de mòbils, tauletes tàctils i ordinadors: cal que l’alumne demani permís a la
família d’acollida per utilitzar la xarxa i que en faci un ús correcte. Recordeu
que en la majoria dels països, la descàrrega de pel·lícules i músiques és delicte
i és penalitzada amb multes importants, que en cas de produir-se hauran de ser
assumides per part de la família de l’alumne/a infractor/a.
La família acollidora ha de vetllar per l’alumnat que allotja, assumint les
responsabilitats corresponents d’acollir un menor a la seva llar.
 



PLANIFICACIÓ D'ACTIVITATS A MATARÓ
Dissabte 18 i diumenge 19: benvinguda a l'institut i acollida per
part de les famílies (arribada aproximada 11:00 de dissabte)

Dilluns 20: Visita guiada a la Sagrada familia (10.00h) i Camp Nou
(arribada a Mataró sobre les 17:00)

Dimarts 21: Visita guiada a Girona (10:00h) i al Museu Dalí de
Figueres (arribada a Mataró sobre les 17:00)

Dimecres 22: excursió i sortida al Bosc Vertical amb tots els
alumnes que participen a l'intercanvi (alemanys i el nostre alumnat)
de 8 a 14:30

Dijous  23: gincana per Barcelona (Les Rambles - Mercat de la
Boquería -Barri Gòtic)

Divendres 24: visita a Mataró amb audioguía de la nostra ciutat.
Activitat de comiat.



PLANIFICACIÓ D'ACTIVITATS A grenzach-whylen
Dijous 4 de maig: aperitiu de benvinguda i acollida de les famílies

Divendres 5 de maig: excursió a Friburg (Selva Negra)

Dissabte 6 i diumenge 7: temps amb els alumnes d'intercanvi i les
seves famílies

Dilluns 8 de maig: excursió a Basilea (Suïssa) amb gincana, visita al
museu Tinguely i possible excursió amb vaixell.

Dimarts 9 de maig: excursió a Todtnau, al cor de la Selva Negra

Dimecres 10 de maig: excursió a Colmar (França)

Dijous 11 de maig: excursió a prop de l'institut i tornada a Mataró



visites

Freiburg im breisgau

todtnau

basilea

colmar

museu tinguely



GRÀCIES


