CCOO Educació Comarques Gironines

Associació ECCIT

CO-ORGANITZANT

8A EDICIÓ
" PROGRAMA D'INTERCANVI I FORMACIÓ
ENTRE PROFESSORS/ES, MESTRES, EDUCADORS/ES
GIRONA I XAUEN"
Amb la Col·laboració
La delegació del ministeri
d'educació a Xauen

LA COORDINADORA D’ONG SOLIDÀRIES DE
COMARQUES GIRONINES I ALT MARESME

Viatge sociocultural
i d’intercanvi educatiu
a Xauen del 15 al 22 d’abril

PROGRAMA

Dilluns, 15 d’abril
Arribada a Tànger a les 17h
Visita panoràmica a la ciutat
Sopar i allotjament a Xauen

Dimarts, 16 d’abril
Visita sociocultural a Xauen
Dinar a la plaça
Inauguració del projecte a la delegació
d’ensenyament de la ciutat on farem la
xerrada formativa sobre el sistema
educatiu del Marroc i Xauen
Visita a l’ajuntament de Xauen, trobada
amb l’alcalde

(Continuació dijous, 18 d'abril)
Sopar i Taller (1) de cuina marroquina al
local del sindicat CDT Educació
Sopem plegats i participem del debat
comparatiu sobre l'educació al Marroc i a
Catalunya.
Divendres 19 d'abril
Viatgem a Tetouan per participar del
1rCongrès d'Educació al Marroc de
l'associacio CODENAF
Sopar a Xauen
Dissabte 20 d’abril
Matí lliure per descansar i gaudir de la
ciutat
Dinar lluire (3)
Tarda: trobada amb l'Associació iniciativa
i renovació pedagogica de Xauen
Sopar a la plaça

Dimecres, 17 d’abril
Excursió a la zona rural de BabTaza per
visitar les escoles i l’institut
Dinar familiar a casa del Ami, fundador
del intercanvi de professors fa 10 anys
Dinàmiques amb alumnes amb la
col·laboració de l’associació Alwan
Tarda i sopar lluire (1)

Diumenge 21 d'abril
Matí lliure per la ciutat
Dinar Taller (2) de cuina morisca xaueni al
seu de la CDT
Te i festa de la cloenda
Tarda lliure
Sopar d’avaluació

Dijous, 18 d’abril
Visita a la escola “Hassan abi jumea”
il’institut “Al machichi” de Xauen, on els
professorat gironí compartirà clase amb
els docents de Xauen.
Dinar lliure (2)

Dilluns 22 d’abril
Sortirem aviat cap a Rabat
Visita sociocultural a Rabat
Dinar
Te de comiat a l’Alcassaba dels Oudayas
Agafem l’avió de tornada

JORNADES FORMATIVES
A GIRONA
1- XERRADA INFORMATIVA:
7 de Març a les 18h a la seu de CCOO
Girona, c/Miquel Blai 1, 5a
2- JORNADA FORMATIVA
I PREPARATÒRIA DEL VIATGE:
Dissabte 6 Abril de 10h a 13h
3- INTERCANVI DE DOCENTS:
Novembre 2019
Rebuda dels docents de Xauen.

Preu

El cost total del programa és de 300€
(Afiliats a CCOO 250€)
El preu inclou:
- Jornades formatives a Girona
- Estada pràctica al Marroc
- Allotjament a la medina de Xauen
- Desplaçaments pel Marroc
- Tots els àpats (excepte 3 àpats)
- Dos Tallers de cuina Marroquina
- Visites socioculturals les ciutats de
Tanger, Asilah, Xauen, Tetouan, Rabat,
Alcassaba dels Oudayas...
- Visita a les zones rurals de Bab Taza
El preu no inclou:
- Assegurança de viatge, és opcional
- Bitllets d' avió

CCOO Educació Comarques Gironines

Associació ECCIT

Xauen, la ciutat
blava del Marroc

8ª EDICIÓ DEL PROJECTE:
“INTERCANVI I FORMACIÓ
ENTRE DOCENTS I
EDUCADORS/ES DE
GIRONA I XAUEN
L'intercanvi entre el professorat
de Girona i Xauen, és un
projecte consolidat any rere any
que té molt d’èxit de
participació amb docents de
ambdues ciutats.

INSCRIPCIÓ
“TRES PASOS FÀCILS"

1-Hi ha 25 places disponibles. Cal
consultar la disponibilitat als
coordinadors de l'intercanvi:
Yasser: 657317340
Marcel: 626 30 43 76
Òscar:644938442

2-Reservar els billets d'avió:

Consta de dues fases: en una
primera, que es realitzarà
durant la setmana santa 2019:
mestres, professors i educadors
gironins viatjaran a Xauen per
conèixer la realitat marroquina i
interactuar amb la part
educativa de la zona.
A la segona part, que es
realitzarà durant el mes de
novembre, es rebran els
mestres marroquins a Girona
per conèixer experiències
educadores que es duen a
terme a la ciutat.

Anada: AirArabia Barcelona-Tanger al
Dilluns, 15 Abril a les 15:30 h.

MONDAY-FRIDAY

Tornada: Ryanair Rabat-Girona
Local food and more!
Dilluns, 22 Abril a les 21:00h

3-Confirmació de la plaça mitjançant la
realització del pagament via
transferència a Associació ECCIT.
Els coordinadors del programa facilitaran
els participants el número de compte
bancari.
-Data límit del 1r pagament (100€):
7 de març
-Data límit del 2n Pagament
(150 afiliats/200€ no afiliats): 6 d'abril

