CONSELLS I NORMES
I. PER A L’EQUIP DE PROFESSORS
Abans de l’esdeveniment:
•
Llegir i tenir coneixement amb antelació de l’agenda programada per a tots els dies.
•
Estar familiaritzats amb l’horari dels esdeveniments.
Durant l’esdeveniment:
•
Benvinguda i assignació dels estudiants amb les famílies. A l’aeroport, ens dividirem en 3 grups i donarem
a cada estudiant la seva acreditació, on constarà el seu nom, els integrants del grup i els telèfons de
contacte. Cada estudiant, amb les seves pertinences i maletes, serà presentat a la família d’acollida.
•
El professorat es preocuparà del comportament de cada un dels seus estudiants.
•
El professorat informarà els estudiants de manera detallada de les activitats diàries i, després de cada
sessió, els recordarà el dia, l’hora, el lloc i les necessitats específiques de l’activitat.
•
Cal estar sempre amb els estudiants durant les visites, i en el cas que passi alguna cosa inesperada, cal
contactar amb el coordinador de tot el grup. El número de contacte està darrere de les acreditacions.
•
Cal portar sempre al damunt la targeta d’identificació
II. NORMES PER ALS ESTUDIANTS
•
L’alumnat està obligat a seguir escrupolosament el calendari i l’horari establert per l’escola al llarg de tots els dies.
•
Cap alumne/a podrà fer cap activitat de manera separada del grup.
•
Cal portar sempre al damunt la targeta d’identificació.
•
Al llarg de les activitats l’alumnat ha de demostrar interès i motivació per les propostes que se’ls ofereixin.
•
Cal respectar l’equip de professors i d’organització, els participants i monitors.
•
Cal fer un ús restringit dels mòbils durant les activitats.
•
Cal cuidar i mantenir en ordre les instal·lacions i el material que es faci servir
•
Cal tenir consciència de protecció del medi ambient. Cal usar les papereres i respectar les plantes i els arbres.
•
Qualsevol incidència durant l’estada, l’estudiant involucrat haurà de comunicar-la als seus professors.
•
Cal anar amb compte amb el menjar, les begudes i l’equipatge de mà per assegurar el desenvolupament
de les activitats sense cap contratemps.
•
No es pot formar part d’activitats que posin en perill la seguretat personal, sense permís previ.
•
Tot l’alumnat està sotmès a les Normes d’Organització i Funcionament d’aquesta estada. La noobservació d’aquestes normes i de les indicacions dels professors acompanyants serà motiu de falta molt
greu i donarà lloc a la incoació d’un expedient disciplinari amb la sanció corresponent.
•
Cal mantenir un clima d’amistat i convivència alegre i participatiu!
FAMÍLIES
•
La distribució dels estudiants xinesos en famílies catalanes la farà l’organització del Col·legi de Llicenciats.
Cap persona podrà canviar-se de família assignada.
•
Els pares són responsables de l’observació del conjunt de normes per part dels seus fills. Significa, doncs,
que ells confien plenament en la capacitat que nois i noies observin i respectin de manera absoluta
aquesta normativa.
•
La família amfitriona ha de ser cordial amb l’allotjat, ha de cuidar-ne les pertinences i ajudar els allotjats
davant de qualsevol emergència.
•
Els allotjats han de respectar els plans i les decisions de la família i vetllar per una bona comunicació
entre ells.
•
Cal respectar els períodes de descans establerts per l’organització i les famílies.

L’organització es reserva el dret d’exclusió d’aquells participants que, per incompliment d’aquestes
normes, puguin perjudicar el grup

III. ÀPATS
Estudiants:
•
Esmorzaran a casa i a mig matí menjaran entrepà, galetes o fruita proporcionats per les famílies
acollidores.
•
Dinaran cada dia en una escola diferent, excepte dimecres que cal portar pícnic de casa. S’hauran de
comportar amb correcció i no molestar els altres en els menjadors.
•
Berenaran i soparan amb les famílies.
•
El cap de setmana, serà la família acollidora qui es responsabilitzarà de tots els àpats.
•
Atenció amb les begudes alcohòliques.

PROJECTE CULTURAL
I EDUCATIU AMB LA XINA

Professors:
•
Esmorzaran a l’hotel.
•
Dinaran a les escoles.
•
Soparan cada dia amb l’equip de l’escola on s’hagi realitzat l’activitat.

RECORDATORI PER A LES FAMÍLIES ACOLLIDORES:
•

Desplaçaments: Cal portar una T-10 per a eventuals desplaçaments.

•

Punts de trobada. Preguem puntualitat. En algunes ocasions facilitem dos
punts de trobada. Cal notificar el dia anterior l’opció elegida.

•

Preparareu per a mig matí un entrepà, galetes o fruita i aigua.

•

Porteu un pícnic per a dimecres, 10 de juliol

•

Porteu banyador i tovallola pels dies 9 i 11 de juliol

Telèfon d’emergències
De 9 a 14 h i de 16 a 20 h: 933170428
Fora d’horari: 619074256

PROGRAMA
D’ACTIVITATS
A BARCELONA
DEL 7 AL 16 DE JULIOL DE 2019

PROGRAMA D’ACTIVITATS A BARCELONA
Visita a Barcelona de 28 estudiants xinesos de la ciutat de Lishui
Els alumnes vindran acompanyats de tres professors i s’allotjaran en famílies
Tant els alumnes xinesos com els catalans participaran en les diverses activitats
culturals i ludicoesportives programades pel Col·legi de Llicenciats, Puente
China i totes les escoles que formen part d’aquest projecte: Institució Cultural del
CIC, Fundació Llor, Fundació Collserola, Joan Pelegrí, European International
School of Barcelona i Institut Sant Quirze

Diumenge, 7 de juliol
Punt de trobada: Aeroport de Barcelona. T1 Arribades (planta -1)
13.15 h Benvinguda a l’aeroport de Barcelona (hora d’arribada a les 13.25 h)
Trobada entre els estudiants xinesos i catalans. Identificació de les parelles per grups de
colors i números. Descans amb la família

Opció B: 9 h Fundació Llor

17 h Fi de l’activitat

9.30 h Benvinguda a l’escola
10 h Visita a la Colònia Güell

Punt de trobada: 17.20 h Estació de Sant Cugat, escales de la
plaça de l’Estació

13 h Activitats esportives. Piscina

Recollida de les famílies

14.30 h Dinar
16 h Visita del Parc Sanitari de Sant Boi
17 h Fi de l’activitat
Punts de trobada:

Divendres, 12 de juliol
Fundació Collserola. Tècnic Eulàlia (Pere II de Montcada, 8. Barcelona -a pocs
minuts de l’estació de Reina Elisenda-)

Opció A: Estació de Molinou

9 h Benvinguda a l’auditori

Opció B: 17.40 h Plaça Espanya. Escala de la Fira de Barcelona. Costat Llobregat (cantonada
amb Pg. Maria Cristina)

10 h Activitats musicals. Batucada
13.30 h Dinar

Recollida de les famílies

15 h Taller de castellers
17 h Fi de l’activitat

Dimecres, 10 de juliol

Recollida de les famílies

INS Sant Quirze

Dilluns, 8 de juliol

Punts de trobada:

Punt de trobada matí: Col·legi de Llicenciats (Rambla de Catalunya, 8, principal.
Barcelona)

Opció A: 8.15 h Estació de Sarrià (màquines expenedores de bitllets; el cost del bitllet d’anada i
tornada a Sant Quirze l’assumirà l’organització)

Punt de trobada tarda: Escola Joan Pelegrí (Consell de Cent, 14, Barcelona)

Opció B: 9 h Estació de St. Quirze

9 h Benvinguda al Col·legi de Llicenciats

9.10 h Sortida cap a Tarragona (autocar)
Visita educativa de la Tarragona romana. Circ romà. Muralles. Amfiteatre. Plaça del Pallol i Aqüeducte
Dinar de pícnic (cal que el facilitin les famílies)

9.15 h Acte inaugural a la seu del Col·legi de Llicenciats
Directors i professorat (fila 0)
10.15 h Esmorzar
10.45 h Passejada des de la plaça Catalunya fins a l’estàtua de Colom
(catedral, barri antic, Rambles)
12.40 h Metro Drassanes (línia Verda fins a l’estació Tarragona)
13 h Dinar Escola Joan Pelegrí
14.15 h Audiovisual a l’auditori

17.30 h Fi de l’activitat

Dissabte, 13 de juliol
Activitats organitzades per les famílies per a l’estudiant que acull

Diumenge, 14 de juliol
Activitats organitzades per les famílies per a l’estudiant que acull

Dilluns, 15 de juliol

Opció A: Estació de Sant Quirze (hora aproximada)

Punt de trobada del matí: Escola Thau (Av. d’Esplugues, 49, Barcelona)

Opció B: 18.15 h Estació de Sarrià (màquines expenedores de bitllets)

Punt de trobada de la tarda: CIC (Via Augusta, 205, Barcelona)

Recollida de les famílies

9 h Trobada a la porta principal
9.10 h Sortida cap a Montserrat (en autocar)

Dijous, 11 de juliol

13.30 h Tornada cap a Barcelona

15 h Taller de pastissos (mones de Pasqua)

Escola Europa International School (Pla del Vinyet, s/n. Sant Cugat del Vallès)

14.30 h Dinar a l’escola Thau

16.30 h Fi de l’activitat a Consell de Cent, 14
Recollida de les famílies

Punts de trobada:

15.30 h Autocar cap al CIC

Opció A: 8.45 h Estació de Sant Cugat (escales de la plaça de l’Estació)

16-17.30 h Assaig del festival

Opció B: 9 h Escola Europa International School

17.30 h Festival i acte de cloenda

9 h Benvinguda (Escola Europa International School)

19 h Fi de l’activitat

10 h Visita al Monestir de Sant Cugat del Vallès

Recollida de les famílies

Dimarts, 9 de juliol
Escola Fundació Llor (Lluís Companys, 50. Sant Boi del Llobregat)
Punts de trobada:

12-13 h Activitats esportives. Piscina

Opció A: 8.30 h Plaça Espanya. Escales Fira de Barcelona. Costat Llobregat (cantonada
amb Pg. Maria Cristina)

14.30 h Activitats esportives. Futbol i ball

13.15 h Dinar

Dimarts, 16 de juliol
11 h Aeroport de Barcelona (hora de sortida: 15.30 h)

