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Intercambio con Hamburgo
Estimados pais: 

Hai tres cursos comezamos unha colaboración cun Centro de Hamburgo (“Gymnasium

Meiendorf” /https://www.gymei.de/) co que realizamos un intercambio. Dada a boa experiencia e

considerando que este tipo de iniciativas fomenta o coñecemento doutras culturas e o enriquecimento

persoal e académico dos nosos alumnos, ofertamos tamén este curso, ao alumnado de 4º da ESO e

1º de Bacharelato, a posibilidade de participar nun intercambio co centro alemán.

A s datas están aínda por determinar, pero buscaremos, en coordinación co Centro de

Hamburgo, o periodo que teña a menor repercusión posible no desenvolvemento académico deste

curso. En principio, realizaremos a nosa visita a finais do segundo trimestre, antes de Semana Santa e

recibiremos ao alumnado alemán a comezos da 3ª avaliación.

O prezo dependerá do número de alumnos/as participantes e das datas concretas, non

sobrepasando o custo total de 300 euros (voos, metro en Hamburgo e visita á cidade de Lübeck,

entradas a Museos etc.). Nas visitas e excursións o alumnado levará a comida de casa, polo que ao

custo final hai que sumar só o que cada un /unha queira levar para gastos persoais (algunha comida,

pequenas compras etc.)

Co obxecto de  garantir o bo funcionamento das actividades e o máximo aproveitamento por

parte do alumnado, o grupo que participe no intercambio será moi reducido ( en torno aos 10 ou 12

alumnos/as). Se acadamos un mínimo de 10 alumnos, poderemos solicitar unha axuda convocada

pola Consellería de Educación para cubrir os gastos da viaxe do alumnado participante.

Os alumnos/as irán acompañados pola profesora Luisa Rodríguez, que imparte a materia de

alemán no noso Centro.

Para axilizar os trámites e poder reservar xa os voos, asegurando así un presuposto o máis

económico posible, indicamos o número de conta bancaria para facer un primeiro ingreso de 100

euros, que cubriría a reserva do avión, o que máis nos urxe. 

Este ingreso haberá que facelo como data límite ata  o martes 15 de outubro na seguinte

conta: 

ABANCA ES21 2080 0000 7330 4014 7418

CONCEPTO: Hamburgo. Nome e Apelidos do alumno.
Se por calquera motivo non se pode realizar o intercambio, devolveremos directamente a cantidade

ingresada.

ASDO.. Antonio Frade Fraga (Vicedirector)

https://www.gymei.de/


D./Dª..............................................................................................como pai/nai/titor/titora

do alumno/a...........................................................................................do curso

…...............................,

estou interesado/a en que meu fillo/a participe no intercambio co Centro de Hamburgo

nas condicións indicadas. Para reservar a viaxe farei o primeiro ingreso (100 euros) na

conta do IES Ramón Menéndez Pidal antes do martes 15 de outubro

a) Estou disposto/a a recibir  (1, 2, …) alumno/s de sexo........... (H /M /I (é igual)).

b) Non podo acoller na casa a ningún alumno /a alemán.

Marque e complete a opción a) ou a b). 

En A Coruña, a _______ de _________ de 2019

ASDO.: 

NOTA: Este curso terá prioridade o alumnado de 4º da ESO que cursa alemán. Sen embargo

poden anotarse outros alumnos/as do mesmo curso e tamén de 1º de Bacharelato. Se non

houbese prazas suficientes, abriríamos unha lista de espera ou devolveríamos directamente os

cartos da reserva.


