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INTERCANVI D’ESTUDIANTS  
DE BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS 

AMB L’INSTITUT IESE DESAMBROIX D’ITALIA 
Octubre 2016 

 
 
El passat dia 10 de febrer van arribar a la Seu d’Urgell una vintena d’estudiants de l’Institut di 
Istruzione Superiore Statale Des Ambrois, d’Oulx (Torino), acompanyats dels seus dos professors  
per participar en la segona part de l’intercanvi que va iniciar-se el curs passat. 
 
Els joves italians, que es van allotjar amb diferents famílies d’alguns alumnes tant de batxillerat com 
de cicles formatius del nostre centre, van estar una setmana amb tots nosaltres participant de les 
activitats del centre i de la vida cultural de La Seu d’Urgell. A continuació teniu l’enllaç del programa 
d’activitats. Entre altres coses, els estudiants  van ser rebuts per l’alcalde Albert Batallà, i van visitar 
els punts més emblemàtics de la nostra ciutat: el centre històric, l’Espai Ermengol, amb un excel·lent 
tastet de formatges, i el Parc del Segre acompanyats de la professora Anna Martí ,qui va ajudar 
també en les tasques de traducció, com també de varis professors de l'equip docent de cicles 
formatius. A banda de les activitats programades, durant els dies festius també van poder descobrir 
la zona de la Cerdanya i participar a la Fira dels formatges de Sant Ermengol. 
 

 
 

  

http://institutjoanbrudieu.cat/public/web_centre/html/documents/institut/curs/1610_Intercanvi_Italia_Programa.pdf
http://institutjoanbrudieu.cat/public/web_centre/html/documents/institut/curs/1610_Intercanvi_Italia_Programa.pdf
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L’objectiu d’aquesta proposta és enfortir les relacions entre aquestes dues regions i poder, a la 
vegada, practicar l’anglès potenciant l’autonomia i capacitat d’adaptació dels alumnes en un altre 
entorn i família. Al mateix temps, aquest intercanvi ha volgut crear sinèrgies entre els dos instituts 
sota el marc dels nostres estudis de grau mitjà SMX-GAD i el seus cicles de Multimèdia i Disseny 
enfocats en l’àmbit turístic. Tot plegat va donar lloc a l’elaboració d’un projecte conjunt per 
promocionar els béns i serveis de la zona del Pirineu amb els de la regió del Piemont. A continuació 
teniu un petit tastet amb les fotos i projectes que han elaborat conjuntament amb els nostres 
estudiants. 
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https://ourguideapp.wordpress.com/ 
http://fastskiinstructors.blogspot.com.es/ 
 
En aquest sentit, la trobada s’ha tancat lliurant un diploma de participació en aquest intercanvi de 
mobilitat als joves italians. 
 

 
 
El programa Erasmus+ (VET) té la intenció de facilitar la mobilitat entre els estudiants de formació 
professional. En aquest sentit, es preveu fer pràctiques en empreses i realitzar una petita part dels 
estudis del cicle formatiu de grau mitjà de SMX-GAD a Itàlia, a la mateixa regió del Piemont. 


