
INTERCANVI AMB ALUMNAT ITALIÀ

Benvolguda família,

Ja tenim el programa detallat de l'intercanvi amb el centre italià, és aquest:

• Dilluns 23: sortida de de l'institut amb autocar a les 6:30 / vol Vueling BCN T1 -VCE a les 10:35
/ arribada a l'aeroport de Venècia a les 12:20 / trasllat amb autocar a Vittorio Veneto / rebuda,
presentacions, dinar, passejada per la ciutat i allotjament a l'institut.

• Dimarts 24: Excursió a Venècia.
• Dimecres 25: Excursió a Asiago i Visita a l'observatori astrofísic (el telescopi de Galileo Galilei)
• Dijous 26: Excursió a Verona. Anfiteatre La Arena, la casa de Julieta.
• Divendres 27: Comiat / trastllat amb autocar des de Vittorio a l'aeroport de Venècia / vol VCE

-BCN T1 a les 13:00 / arribada a l'aeroport de El Prat a les 14:45 / dinar / trasllat a Lleida (a
l'institut).

 Nom i adreça del centre :
DANTE ALIGHIERI  Via Tommaseo Nicolò, 10. Vittorio Veneto (Treviso)

Recordeu que cada alumne/a només pot portar un petit bolso de mà i una maleta de 50 x 40 x 20 cm
amb 10 kg que es pujarà a la cabina, i que no es poden portar envasos de gel o xampú de més de 100 mL.

Cal que porteu:
• DNI, PASSAPORT i tarja sanitària europea.
• Diners per les despeses no pressupostades(seran poques).
• Llibreteta i bolígraf.
• Peça d'abric.
• Roba i calçat còmode per viatjar i caminar.
• Roba i calçat adequat per fer activitat física. 
• Tovallola de dutxa i necesser per higiene personal. 

Durant la setmana abans de marxar, segurament podrem contactar amb l'alumnat de IL
DANTE per via telemàtica, així podreu presentar-vos, saludar-los i establir una mica de
conversa per escrit. Sempre en llengua castellana, si us plau! Recordeu que ells i elles
l'estudien com a segona llengua estrangera, i és la llengua vehicular de l'intercanvi. En
arribar allà ja els explicareu d'on som, en quina o quines llengües parlem i perquè, ...

El pressupost total, que inclou tots els desplaçaments, l'allotjament i la majoria d'àpats,
és de  440 €, i ben aviat tramitarem el segon pagament al vostre compte.

Les despeses no pressupostades i que per tant caldrà preveure seran :
• L'esmorzar del dilluns (el poden portar en una bossa a part, que No es podrà pujar a l'avió).
• El dinar del dilluns a Vittorio Veneto.
• El dinar del dimarts a Venècia.
• El dinar de divendres a l'aeroport de Barcelona.

Agraint la vostra participació i esperant que tot surti bé, rebeu una salutació.

La direcció del centre 
Lleida, 19 de febrer de 2015


