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El francès al món 

El francès, juntament amb l’anglès, són els únics idiomes oficials en els cinc continents. 
El francès és l’idioma oficial de 32 estats. 

El francès és la novena llengua més parlada del planeta. 



Comité mixt Catalunya -Québec 

 

 

 

 
 

Conveni 

Alumnat en pràctiques      

Mobilitat alumnat 

Suport Formació Professional 

Presentació del Programa 



Conveni 

Conveni i Acords 

 
 Instituts 

 

 

 
 

Famílies 

Acords 



Objectius del Programa 

 Impulsar la mobilitat i els intercanvis lingüístics 

 Apropar-se al coneixement d’una altra cultura 

 Conèixer un nou sistema educatiu 

 Afavorir l’autonomia de l’alumnat 



Característiques de l’alumne i de la 
família seleccionats 

 Gran interès envers el programa 

 Voluntat d'aprofundir en el 
coneixement del francès 

 Bon nivell de comprensió i 
d’expressió oral en francès 

 Interès per la comunicació 

 Comportament exemplar 

IMPORTANT: el comitè de selecció  del centre no pot incloure cap membre de la 

família d’un candidat o d’una candidata 

 Expedient acadèmic superior a la 
mitjana 

 Voluntat d’adaptar-se i d’integrar-se 

 Obertura cap als altres i la seva 
cultura 

 Maduresa i sentit de la 
responsabilitat 

 Entorn familiar obert i disposat a 
rebre un alumne quebequès  



21 centres seleccionats en 10 Serveis territorials 

Selecció dels participants  
2015-2016: distribució territorial centres seleccionats mobilitat 

Catalunya Quebec 

Serveis 
Territorials 

Centres seleccionats Alumnes seleccionats 

BCO 2 4 

BLL 2 3 

CEB 1 1 

CCE 1 1 

GIR 1 1 

LLE 7 11 

MAVO 2 3 

TAR 1 1 

TEB 1 1 

VOC 3 5 

Total 21 31 



Tipus de centres seleccionats Alumnes seleccionats 

Públics Concertats Nois Noies 

19 2 2 29 

21 31 

2015-2016: alumnat seleccionat per fer l’intercanvi 

Selecció dels participants  



Dates de l’intercanvi 
Alumnes del Quebec 

 13 de setembre 2015: arribada dels alumnes del 

Quebec a Barcelona 

 5 de desembre 2015: tornada dels alumnes del 

Quebec a Montréal 



Dates de l’intercanvi 
Alumnes de Catalunya 

 16 de gener 2016: arribada dels alumnes de Catalunya 

al Quebec 

 10 d’abril 2016: tornada dels alumnes de Catalunya a 

Catalunya 



Coordinadora del programa de mobilitat  
Catalunya-Quebec 

Catherine Blanch 



Vols dels alumnes del Quebec 
Itinéraire 

Aller 

Départ Heure 

de départ 

Arrivée Heure 

d'arrivée 
No. vol 

Date Ville Date Ville 

12 sept 15 Montréal 22:40 13 sept 15 Paris 11:30 AF 349 

13 sept 15 Paris 15:25 13 sept 15 Barcelone 17:05 AF 1548 

Retour 

Départ 

Heure 

de départ 

Arrivée 
Heure 

d'arrivée 
No. vol 

Date Ville Date Ville 

05 déc 15 Barcelone 10:15 05 déc 15 Paris 12:10 AF 1149 

05 déc 15 Paris 13:55 05 déc 15 Montréal 15:50 AF 344 



 
Simulació de vol 1 

 

* Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal 

Barcelona a Montreal * 16/01/2016 – 10/04/2016 
KLM Royal Dutch 

Barcelona 
Sortida 
16/01/2016 
11:00 

Amsterdam 
Arribada 
16/01/2016 
13:25 

Amsterdam 
Sortida 
16/01/2016 
15:15 

Montréal 
Arribada 
16/01/2016 
17:05 

Montréal 
Sortida 
09/04/2016 
18:45 

Amsterdam 
Arribada 
10/04/2016 
07:35 
 

Amsterdam 
Sortida 
10/04/2016 
10:10 

Barcelona 
Arribada 
10/04/2016 
12:20 



Simulació de vol 2 

Barcelona a Montreal 16/01/2016 – 10/04/2016 
Air France 

Barcelona 
Sortida 
16/01/2016 
10:15 

Paris 
Arribada 
16/01/2016 
12:10 

Paris 
Sortida 
16/01/2016 
13:55 

Montréal 
Arribada 
16/01/2016 
15:50 

Montréal 
Sortida 
09/04/2016 
18:45 

Paris 
Arribada 
10/04/2016 
05:35 
 

Paris 
Sortida 
10/04/2016 
07:40 

Barcelona 
Arribada 
10/04/2016 
09:20 



Autorització de tractament mèdics 

Assegurança mèdica i de responsabilitat civil 

Lettre de consentement (autorització parental del Canada) 

Autorizació Parental (Mossos d’Esquadra) 

DOCUMENTACIÓ PER VIATJAR 

 

Passaport Vigent 

Documentació relacionada amb l’intecanvi al 
Quebec 

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Autoritzacio-de-menors-a-viatjar-sols-a-lestranger?category=76531384-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1
http://voyage.gc.ca/voyager/enfant/lettre-de-consentement


 Cal contractar una assegurança mèdica i de responsabilitat civil, i signar una 

autorització de tractaments mèdics i les dues autoritzacions per viatjar sol. 

 

 Els originals de cada document s’han de quedar en el dossier del centre i una 

còpia de cada document s’ha de portar durant el viatge al Quebec. 

 

 Portar el formulari que detalli la cobertura de l’assegurança mèdica i el de 

responsabilitat civil. 

 

 IMPORTANT: assegurança ha d’incloure esports (com l’esquí) 

 

 

Documentació relacionada amb l’intercanvi al 
Quebec  



 

 Pel que fa el document d’acceptació d’agermanament que ja s’ha signat i enviat a 

Ei. Es tracta d’un únic document que conté 4 formularis: 
 Formulari d’Acceptació oficial d’agermanament 

 Formulari d’Autorització per rebre tractament mèdic 

 Formulari d’Autorització de menors a viatjar a l’estranger 

 Formulari d’Assegurança mèdica i de responsabilitat civil 

 

 La signatura d’aquesta autorització NO eximeix de presentar l’Autorització de 

menors per viatjar a l’estranger, dels mossos d’esquadra, i la Lettre de consentement 

recommandée pour un enfant voyageant à l’étranger, i contractar les assegurances.  

 

 Cal que els documents originals quedin en el dossier que guarden els centres i els 

alumnes  viatgin amb una còpia de cada document. 

Documentació relacionada amb l’intercanvi al 
Quebec  
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PASSAPORT 

 Verificar la vigència del passaport (mínim 1 any) 

 Fer tres còpies i guardar-ne una a casa, enviar-ne una altra 
escanejada en format .PDF a l’agermanat i desar la tercera 
a la maleta (en un lloc diferent d’on teniu el passaport 
original) 

 

Documentació relacionada amb l’intercanvi al 
Quebec  



Recomanacions 

MALETES 

 
 Portar, com a màxim, dues maletes de 23 kg cadascuna 

 

 Identificar la maleta amb l’adreça de l’acompanyant del 
Quebec i el número de telèfon  

 

 Es recomana portar una maleta amb rodes  

 

 Recordar que no es poden portar líquids en l’equipatge de 
mà, entre altres objectes prohibits.   



Recomanacions per al viatge  

 Comprar el bitllet  

 

 Imprimir el bitllet 

 

 Portar el formulari d’autorització per viatjar sol el dia de 
sortida i  de tornada 

 

 Tenir a mà els números de telèfon d’urgència 

 

 En arribar, Education internationale i la família acollidora 
us estaran esperant a l’aeroport. Prèviament, els haureu 
enviat els detalls del vol 



Roba 

• Consultar amb la gent del Quebec quina roba cal portar, 
abans de fer la maleta 

 

• Tenir en compte la temperatura  

 



Cap de Servei de Llengües Estrangeres 

Montserrat Montagut 



A l’escola 

 Assistir a classe és obligatori 

 No portar els llibres de texts. Només cal que porteu llibretes 
o fulls i l'estoig per escriure 

 Portar un diccionari bilingüe de francès 

 Fer la recuperació quan torneu, mitjançant un contracte 
d’estudi signat abans de marxar, en col·laboració amb el 
centre educatiu i el professorat. 

 Demanar els apunts als/a les companys/es 



Amb la família 

 Respectar els costums, hàbits alimentaris, les normes de 
casa, els horaris, etc. 

 

 Parlar-los sempre en francès 

 

 Participar de les activitats i sortides que us proposen 

 

 Demanar permís si feu sortides individuals o en grup 
sense la seva presència 

 

 Està totalment prohibit conduir vehicles durant l’estada 



La comunicació 

 Contactar amb l’alumne d’intercanvi via correu electrònic, 
Facebook, Skype, etc.  

 

 Un cop allà, es recomana de parlar amb la família com a 
molt un cop per setmana, per afavorir al màxim la 
integració lingüística 

 



El xoc cultural 

 Què és? Es defineix com l'estrès ocasionat en apartar-se de 
l’entorn familiar i trobar-se en un ambient que resulta 
desconegut 

 

 Símptomes: frustració, còlera, nostàlgia, rebuig a integrar-se, 
ansietat, depressió, aïllament, menyspreu per la nova cultura 

 

 Etapes: qüestionament, comparació, comprensió i integració 

 

 Mitjans per evitar el xoc cultural: informar-se bé del destí, 
evitar els estereotips i esforçar-se per integrar-se, al més aviat 
millor    

http://www.ccdmd.qc.ca/fr/


Bon viatge i 
Bona experiència 


