DEPARTAMENTO DE FRANCÉS
Programa intercambio do 20 ata o 27 de xaneiro 2014.
Luns 20 de xaneiro:
Chegada a estación de autobuses de Vigo dos profesores e alumnos franceses
Oporto. Hora prevista de chegada 16h40.

dende

Chegada ao aeroporto de Vigo das profesoras e alumnas italianas.
Hora prevista de chegada 18h15.

Martes 21 xaneiro:
8h30 / 9h20:
Visita do I.E.S Chapela. (Alumnos e profesores franceses e italianas)
9h20/ 10h10
Recreo.
10h30/11h20
Reunión /aula de conferencias para una presentación das rexións.
Cos alumnos de 1º Bac francés e alumnas de 4ºESO si é posible (María Pagán, Sarela
Rodriguez, Marta Figueroa, Tatiana Barbeito / (français .Questions/ petits test).
11H20/ 12H10
Os alumnos de 1º Bac e 4º eso volven á súas clases.
12h10/12h30
Recreo
Posibilidade de que os alumnos visitantes asistan a alguna clase de 1ºBAC E 4º ESO .

As 11h20: Aeroporto Vigo/ Chegada dos alemáns/ Hora prevista de chegada as 12h.

Ángeles Alemparte acompañada doutro profesor/ ira ata o aeroporto de Vigo.
Volvemos ao instituto Chapela.

Hora comida 5 profes de 12,45 à 13h20 (cafetería instituto).

Os alumnos e profes van coa súa familia de acollida as 14h10.
MARTES TARDE
16h50 à 18h30
Encontro de todos os grupos / visita as aulas dos ciclos e participación nos talleres de
Servicio a Comunidade.
Traeremos das nosas casas alguna especialidade propia da nosa terra (o aquelo que mellor
sabemos facer).
Convite/ degustación “feito na casa”. Finalizada a actividade os alumnos van coa súa familia
de acollida.

Mércores 22 DE XANEIRO
8h30 / 9h20
Reunión sala de conferencias
Recepción dos alumnos por parte do director
Participación dos alumnos que acollen (1º BAC e 4º eso)
9h20/ 10h10
Los alumnos preparan as exposicións: A sociedade, a través da mirada das mulleres, a partir
da pélicula “Volver”,”Les femmes du sixième” e”Barbara”.
10h10/ 10h30
Pausa recreo
10h30/ 11h20
Test /preguntas sobre as películas.
Grupos de traballo para elaborar conclusións: sociales et culturales para cada país.

12h10/12h30
Pausa recreo
12h30/ 13h20
Primeira posta en común.
Hora comida 5 profes de 12,45 à 13h20 (cafetería instituto).
14h10
Os alumnos e profes van coa súa familia de acollida as 14h10.
Pediremos aos alumnos que intenten traballar na casa.
Ademaís poderán disfrutar do seu tempo libre.

Pola tarde as profesoras de francés encargaránse de mostrar a nosa cidade aos
profesores visitantes.
Posibilidade de convidalos a unha cea

Xoves 23 xaneiro
8h30/ 9h20
grupo de traballo para acabar coas conclusións
“Les femmes du sixième” (alumnos e profes visitantes)
Pequeño recorrido de Vigo / intentar visitar o Museo das Illas Cies/ o Castro. (Alumnos e
profes visitantes) Vitrasa e coche particular para profe .
Volta antes das 14h10 ao instituto.
Os alumnos e profes van coa súa familia de acollida as 14h10
As profesoras de francés estarán a disposición dos profesores para facer algunha visita.

Viernes 24 xaneiro
Visita a Santiago de Compostela
(Participan os alumnos de 1º BAC E 4º ESO implicados no intercambio e alumnos de francés
deses cursos)
Os alumnos teñen previsto facer unha cea de despedida (venres ou sábado)

Cea despedida para os profesores.

Sábado 25 xaneiro.
Actividades de tempo libre a organizar polos alumnos.
As profesoras acompañarán aos profesores visitantes.

Domingo 26 de xaneiro.
Saída dende o instituto de Chapela dos alumnos e profesores franceses ata Oporto,
presentación as 05.45h, saída as 6h en Autos Gónzalez.
Saída das alumnas e profesoras italianas, dende o aeroporto de Vigo sobre as 7h, (vuelo
9h25)
As alumnas alemanas estarán coa familia de acollida e poderán pasar a tarde cos alumnos
participantes na acollida.
Luns 27 xaneiro.
Saída das alumnas e profesor alemáns, aeroporto de Vigo 10/10h30 (vuelol 12h40)

Departamento de Francés. María José Fraga Rivera / Ángeles Alemparte Conde.

