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ACTIVITATS INTERCANVI 
INSTITUT SANTANYÍ - INSTITUT JOAN BRUDIEU 

Gener 2017 
 
Dilluns 23 de gener: 
• 17:30 Arribada de l'alumnat de l'Institut Santanyí a la Seu d'Urgell. Trobada a l’institut. 

Presentació de les famílies acollidores i allotjament a les cases. 
 
Dimarts 24 de gener: 
• 08:45 Arribada i benvinguda a l'Institut. Cal portar l'esmorzar i el dinar. 
• 09:00 Visita a la Seu d'Urgell: catedral, casc antic, mercat, parc del Segre, Espai Ermengol. 

Participants: alumnes de Santanyí. 
• 12:00 Activitats esportives (lliguetes) al pati per a tot l'alumnat de 1r ESO de l'Institut Joan 

Brudieu i de l'Institut Santanyí.  
• 13:50 Dinar a l'Institut. Pati verd. Hi participa l'alumnat de Mallorca i l'alumnat que els allotja. 
• 15:30 Sortida per la ruta del Camiescola amb l’alumnat de la USEE i gimcana preparada pel 

Departament de Matemàtiques. Hi participa l'alumnat de Mallorca i l'alumnat que els 
allotja. 

• 17:20 Final de l'activitat i cap a casa (transport escolar) 
 
Dimecres 25 de gener: 
• 08:45 Arribada a l'Institut. Cal portar l'esmorzar i el dinar 
• 09:00 Sortida per practicar esquí de fons (a Lles). Sortida a les 9 h. i tornada a les 17 h 

aproximadament (estació d’autobusos). Participants: alumnat de Santanyí i tot l’alumnat 
de 1r d’ESO. 

• 17:20 Final de l'activitat i cap a casa (transport escolar, si es pot, o recollida per part de les 
famílies). 

 
Dijous 26 de gener: 
• 08:45 Arribada a l'Institut. Cal portar l'esmorzar i el dinar.  
• 09:00 Sortida a Andorra. Sortida a les 9 h. i tornada a les 17 h aproximadament (estació 

d’autobusos). Participants: alumnes de Santanyí. 
• 17:00 Final de l'activitat i cap a casa (transport escolar) 
• 20:30 Sopar de comiat organitzat per les famílies acollidores a la Sala d’Actes de l’Institut. S’hi 

afegiran productes típics que ha portat l’alumnat de Santanyí. 
 
Divendres 27 de gener: 
• 08:45 Arribada a l'Institut, amb totes les maletes. Cal portar l'esmorzar i el dinar. 
• 09:00 Visita a La Reula, a la Crta. C-14, km. 169 (Fígols d’Organyà), petita empresa de 

productes làctics, essent el iogurt el seu principal exponent. Hi participa l'alumnat de 
Mallorca i l'alumnat que els allotja. 

• 13:00 Dinar (entrepans preparats per les famílies acollidores) a la cantina de l’Institut i sortida 
de la Seu d'Urgell cap a les 13:50. 

 


