
  

  

 
INTERCAMBIO LINGÜÍSTICO VARESE – CANGAS 

 
PROGRAMA PREVISTO SEMANA DO 21AO 28 DE OUTUBRO 2007 

 
DOMINGO 21: 

• Recollida no aeroporto ás 17,00h. 
• De camiño a Cangas, podemos visitar o centro de Vigo para obter un vista 

panorámica sobre a Ría con Cangas ao fondo. Depende da dispoñibilidade 
horaria. 

• Repartición das alumnas italianas coas respectivas familias galegas. As 
profesoras serán acompañadas ao seu aloxamento en Cangas (centro). 

 
LUNS 22: 

• As 11,00 h.: recepción de alumnas e profesoras italianas no Instituto María 
Soliño. O acto terá lugar no Salón de Actos do centro: palabras de benvida do 
noso Director, Ramón Rocamonde. 

• Pequeno refectorio na Cafetería do centro. 
• Volta á casa nos autobuses escolares ás 15,00 h. 
• Tarde libre 
 

MARTES 23: 
• Saída ás 9,30-10,00 h. Percorrido por Cangas e Concellos limítrofes do Morrazo: 

Bueu e Moaña. Sería aconsellable que os participantes trouxesen calzado 
cómodo para poder andar, xa que é a nosa intención subir ao castro romanizado 
de O Facho en O Hío e observar alí as magníficas vistas sobre as Rías de Vigo e 
Pontevedra, nas que se encravan as fermosas illas de Cíes e Ons 
respectivamente. Segundo a prensa británica deste pasado verán As Illas Cíes 
posúen as mellores praias do mundo (sic). 

• Aproximadamente ás 13,00 h.: recepción no Concello (Casa do Concello). 
Seremos recibos pola Alcaldesa de Cangas, Dna. Clara Millán González, no 
Salón de plenos. 

• Volta ao Instituto e á casa. 
• Tarde libre 

 
MÉRCORES 24: 

• Saída ás 8,30h. Acompañados do profesor de Historia do centro, Ismael Vide, 
como guía, visitaremos a capital de Galicia, Santiago de Compostela, berce do 
cristianismo peninsular durante a Idade Media e que deu lugar ao chamado 
Camiño de Santiago con orixe en Centroeuropa. Visita obrigada á súa fermosa 
Catedral e casco histórico monumental. Xantar. 

• De volta parada na capital da nosa provincia, Pontevedra, para visitar o seu 
fermoso casco antigo. 

• Volta á casa. 
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XOVES 25: 
• Xornada completa de maná no centro. As alumnas italianas poderán asistir a 

diversas clases coas súas compañeiras galegas e observar, escoitar e participar 
no desenvolvemento destas, unha especie de inmersión lingüística en español.  

• Tarde libre. 
 
VENRES 26: 

• Saída ás 8,30 h. Viaxe a Portugal. A nosa pretensión é visitar Porto (Oporto), 
sobre todo as dúas beiras do río Douro, parándonos nas famosas Adegas do viño 
de Oporto. Comida. Os nosos guías serán os profesores Chus Moreira e Pedro 
Pablo Riobó. 

• Regreso a Galicia parando en Caminha e Valença, vila fronteiriza, para visitar a 
súa fortaleza medieval. Na zona galega pararemos na vila de Tui, vila fronteiriza 
con Portugal.  

• Regreso á casa. 
 
SÁBADO 27: 

• Día libre. A nosa recomendación é visitar Vigo, trasladándose no barco que une 
• periodicamente Cangas e Vigo, para realizar diversas visitas ou mesmo algunhas 
• compras. 
• Existe a posibilidade de celebrar, sobre as 21,30 h., unha cea de confraternidade 
• entre os dous centros. Temos que discutir esta circunstancia. 

 
DOMINGO 28: 

• Traslado ao aeroporto de Peinador (Vigo). Sairemos da Estación de Autobuses 
de Cangas ás 16,15h. con tempo abondo para facturar a equipaxe. 

 
 
Notas: 
O presente programa pode sufrir algunhas variacións, dependendo das condicións 
meteorolóxicas e dos horarios das visitas programadas. Nas tardes que se sinalan como 
libres, poden desenvolverse aquelas actividades que os vosos e os nosos alumnos 
consideren oportunas: visitar a costa e as súas praias, a zona urbana de Cangas, reunirse 
entre eles en pequenos grupos por proximidade xeográfica, etc. 
 


