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PROGRAMA DE L’ ESTADA DELS ALUM�ES HOLA�DESOS A COR�ELLÀ:  
 

� Dimarts, 19 de març. Arribada a l’aeroport de Barcelona a les 20.00 h.  Les famílies 

catalanes recullen els seus convidats i marxen cap a casa a sopar i descansar. 

� Dimecres, 20 de març. Matí: Visita als dos instituts;  activitats i participació a les 

classes.  Pica-pica a l’Institut Joan Miró i partit de futbol. Després, els alumnes catalans 

mostren una mica de Cornellà als alumnes holandesos. 

� Dijous, 21 de març. Barcelona. Matí : Ruta dels alumnes holandesos i els seus 

professors  pel Passeig de Gràcia, el barri gòtic i la Barceloneta.  Tarda: temps lliure per 

Barcelona. Els alumnes catalans participaran a les activitats dels seus instituts. 

� Divendres, 22 de març. Matí: Visita  al museu i a l’estadi del Barça. Tarda: temps lliure 

per Barcelona. Els alumnes catalans van a recollir les notes al seu institut i després 

marxen cap a Barcelona, per trobar-se amb els seus hostes.  

� Dissabte, 23 de març. Dia lliure per estar amb les famílies, amb la possibilitat que els 

alumnes organitzin activitats conjuntes.  

� Diumenge,  24 de març. Dia en família. Les famílies han de dur els alumnes a l’aeroport 

a les 19.00 h, aproximadament; el vol surt de Barcelona cap a les 21.30 h. 

 
PROGRAMA  PROVISIO�AL  DE L’ ESTADA DELS CATALA�S A GRO�I�GE� 
 

� Dilluns, 1 d’abril (Dilluns de Pasqua Florida). Volem des de Barcelona a les 9.35 h del 

matí (és recomanable portar esmorzar, i també alguna cosa per dinar). Arribada a 

l’aeroport Amsterdam-Shiphol a les 12.00 h. Visita d’Amsterdam durant tot el dia. Cap 

a les 19.00 h agafarem un tren fins a Groningen, on ens recolliran les famílies 

holandeses. 

� Dimarts, 2 d’abril. Dia a l’escola (Augustinus College), assistència a les classes i a 

diferents projectes. 

� Dimecres, 3 d’abril. Visita guiada per Groningen, temps lliure i compres per la ciutat. 

� Dijous, 4 d´abril. Excursió de tot el dia al bosc megalític Hunnebedden. 

� Divendres, 5 d’abril. Assistència a les classes de l’escola. A la tarda, volta en bicicleta 

per les rodalies.  

� Dissabte, 6 d´abril. Dia amb les famílies. Cap a les 14.00 h agafem un tren fins a 

l’aeroport Shiphol-Amsterdam. El vol surt a les 18.50 h. Arribem a l’aeroport de 

Barcelona a les 21.00 h. 

 

   
Telèfon mòbil al qual poden trucar  o escriure un missatge en cas d’emergència:   

Telf. Institut Joan Miró: 645566085 

Telf. Institut Francesc Macià: 685804882  

  


