Eccit, conjuntament amb la Fundació Pau i Soli-

Procediment per fer la inscripció

daritat CCOO, apostem per la integració de la pri-

mera generació d’immigrants. Estem convençuts

que un dels recursos que poden ajudar a resoldre
aquest problema és un millor coneixement del
país d’origen, i per això des del 2009 estem rea-

litzant aquest projecte educatiu, del qual ja han
format part més d’un centenar de mestres i professors de les comarques gironines.

En aquesta setena edició, la primera part del pro-

grama consisteix en un viatge a Xauen (Marroc)
del 20 al 25 de març, un viatge formatiu i didàctic, però alhora social i turístic.

Durant la segona part del programa, del 18 al 23

d’abril, rebrem els mestres marroquins a Girona,
on també tindran l’oportunitat de visitar instituci-

ons educatives de la ciutat, i intercanviaran experiències amb els participants catalans.

1-Només hi ha 25 places. S’ha d’enviar un correu

electrònic a info@eccit.org per consultar la disponibilitat de places abans de fer els tràmits. Cal tenir en

compte que les places es donaran per rigorós ordre
d’entrada de correu.

2-Reservar el bitllet d’avió d’anada i tornada. Pels que

ho desitgin, Eccit assessorarà a l’hora de fer aquests
tràmits. Recomanem comprar els bitllets de seguida,

Organitzen:

7è Intercanvi i formació
entre professors de
Girona i Xauen

ja que el preu varia en funció del temps.

3-Omplir el formulari d’inscripció que us facilitarem
per correu electrònic.

4-Realitzar el pagament del viatge via transferència
Data límit 1r pagament 25%: una setmana a partir de
la confirmació de la plaça.

Data límit 2n pagament 75%: 4 de març de 2016

Girona: 19 i 20 de febrer de 2016
22 d’abril de 2016

Xauen: Del 20 al 25 de març de 2016

www.eccit.org / info@eccit.org
Tel. 659 195 920

El cost total del programa és de:

250 €
(230€ per afiliats de CCOO)
El preu inclou:
-Jornades formatives a Girona.
-Estada pràctica al Marroc:

 Allotjament al centre de Xauen (5 nits)
 Desplaçament pel Marroc
 Àpats (excepte 3 sopars)

 Visites socioculturals i excursions
 Assegurança de viatge

El preu NO inclou
 Bitllet d’anada Barcelona - Tànger

20 de març de 2016
18:30 - 19:20

Companyia Air Arabia

 Bitllet de tornada Rabat - Girona

25 de març de 2016
19:20 - 22:35
Companyia Ryanair

Programa d’intercanvi i formació entre professors de Girona i Xauen
Jornades formatives a GIRONA

Viatge sociocultural a XAUEN

La inauguració serà el divendres 19 de febrer a les 7 de
la tarda, en la qual presentarem el projecte i es farà

Diumenge, 20 de març

de febrer de 9:30 a 13:00, es durà a terme una xerrada

Dilluns, 21 de març

tal de preparar el desenvolupament de les activitats
que es realitzaran a les aules de Xauen.

Dimarts, 22 de març

entrega de la documentació, detallant els aspectes
pràctics del viatge a Xauen. El següent dia, dissabte 20
sociopolítica sobre l’islam i el paper de la dona al Marroc. A continuació, es crearan els grups de treball per

El divendres 22 d’abril a les 6 de la tarda, un cop haguem tornat del viatge, es durà a terme la trobada amb
els mestres de Xauen que també participen en aquesta

setena edició del programa. Realitzarem dinàmiques
de grup on s’intercanviaran diferents experiències
educatives amb els nostres homòlegs marroquins.

A l’acabar les activitats, farem la cloenda amb l’entrega
dels diplomes i certificats. Després d’això, i per a tots
aquells que vulguin, hi haurà un sopar de germanor!

 Arribada a Tànger a les 19:20
 Sopar de camí a Xauen
 Instal·lació a l’hotel
 Visita guiada per Xauen
 Taller gastronòmic: tagine de pollastre i tagra xaunia de sardines
 Tarda i sopar lliure
 Visita a l’escola rural de Bab Taza
 Conferència sobre el sistema educatiu marroquí
 Xerrada sobre cultura i religió amb l’imam de Khizana
 Tarda i sopar lliure
Dimecres, 23 de març

 Observació directa a l’aula (escola / institut de Xauen)
 Tarda lliure
 Hammam (opcional)
 Sopar de germanor amb els nostres homòlegs marroquins
Dijous, 24 de març

 Matí: pràctica a l’aula (escola de Xauen)
 Tarda: pràctica a l’aula (institut de Xauen)
 Reflexió i avaluació de l’experiència
 Sopar lliure
Divendres, 25 de març

 Visita guiada per Rabat, capital del regne del Marroc.
 Te de comiat amb vistes a l’Atlàntic a Salé.
 Sortida cap a Girona a les 19:20

Aquest programa està subjecte a possibles canvis o imprevistos.

