Porta la teva classe a la Xina!
Spainternship Study Trips (per alumnes de 14 a 17 anys)

Intercanvi entre escoles xineses i catalanes
Els interessaria que el seu centre formés part un projecte d’intercanvi cultural entre
estudiants de secundària de la seva escola i la Xina de dues setmanes?
Des de Spainternship els proposem el
nostre programa d’immersió a la cultura
xinesa, el país líder de l’informe Pisa, pel
proper curs escolar 2014-2015. Es un
intercanvi entre joves d’un institut de
secundària de la Xina i un institut de
Catalunya, que es concreta en una estada
de dues setmanes de joves del seu centre
en un institut xinès. Posteriorment, els
joves xinesos realitzaran el viatge a la
inversa a Catalunya.
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La primera setmana es porten a terme activitats lectives al centre xinès participant en
l’intercanvi. La segona setmana consisteix en un viatge d’estudis al voltant de les
províncies on es trobi l’institut.

Primera fase:
Dues setmanes
catalans a la Xina

L’objectiu

Segona fase: dues
setmanes xinesos
a Catalunya

1a setmana:estada a
l'institut d'acollida. Classes
lectives i tallers. Allotjament
a càrrec de les famílies
xineses dels alumnes
participants

1a setmana: estada a
l'institut d'acollida. Classes
lectives i tallers. Allotjament
a càrrec de les famílies dels
alumnes catalans
participants

2a setmana: viatge d'estudis
i turisme pels principals llocs
d'interès de la província on
ens trobi l'institut. Viatge i
guia només pel grup català

2a setmana: viatge d'estudis
i turisme per les principals
atraccions turístiques de
Barcelona.

spainternship study trips és promoure la col·laboració i comunicació

entre alumnes i professors de tots dos països. Així mateix, es pretén que els alumnes
participants en l’intercanvi visquin la cultura del país d’acollida a través de la
convivència amb joves de la seva edat. Els alumnes del seu centre que participin al
projecte hauran viscut de primera mà aspectes culturals, socials i lingüístics de la Xina
que no s’aprenen en una estada d’estudi turística o de l’idioma convencional. Tornaran
a casa havent descobert el gust per aprendre el mandarí i la cultura xinesa. Perquè la
dificultat que suposa estudiar el mandarí, idioma ja del present, convé atendre-la en
edats tempranes. El personal de Spainternship els acompanyarà en tot moment durant
l’estada del seu grup escolar a la Xina.
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Primera fase: els joves catalans viatgen a una ciutat de
la Xina durant dues setmanes
L’intercanvi es basa en l’estada a la Xina de dues setmanes d’estudiants de la seva
escola que tinguin entre 15 i 17 anys. La ciutat de destí varia en funció d’on es trobi
l’institut que hagi mostrat interès en participar en l’intercanvi. La segona fase de
l’intercanvi es portaria a terme a petició de l’escola xinesa.

Abans de partir, cal saber que:
 Tots els instituts de secundària que participen al projecte són considerats centres
de nivell A a la Xina. Aquesta classificació significa que els estudiants del centre
han obtingut resultats altament satisfactoris a l’examen Zhongkao (proves
d’aptitud que realitzen els xinesos durant l’educació secundària).
 Com a mínim, un professor del centre els haurà d’acompanyar
 Els viatges s’acostumen a realitzar durant els mesos d’abril o d’octubre,
preferentment
 Els alumnes participants hauran de disposar d’un passaport, un visat de turista i
una assegurança mèdica de viatge abans de la seva partida
 Els alumnes d’ambdues escoles es poden començar a enviar e-mails i a conèixerse entre parelles lingüístiques abans d’emprendre el viatge
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Primer setmana: ens immergim en la vida d’un jove xinès
La primera setmana la passaran a l’institut de secundària d’acollida. Durant aquesta
primera setmana els joves catalans aniran a l’institut amb els joves xinesos. S’allotjaran
a la família d’un dels estudiants xinesos participants a l’intercanvi.
Durant el dia, l’equip directiu del centre d’acollida i Spainternship hauran preparat un
programa d’activitats i d’excursions d’introducció a la cultura xinesa que propiciï la
interacció entre els joves d’ambdós països i el coneixement mutu. Cap al vespre els
estudiants catalans romandran amb les famílies respectives dels joves xinesos
participants en l’intercanvi. El grup català s’acomiadarà dels seus companys xinesos a
finals de la primera setmana.

4
Spainternship | +34 93 013 44 71 | info@spainternship.com | www.spainternship.com

Segona setmana: descobrim l’entorn
Després d’aquesta setmana de coneixement mutu entre els alumnes, la segona
setmana consisteix en unes convivències únicament per al grup català. Es realitzarà un
viatge de caire més cultural per les àrees d’interès turístic al voltant d’on es trobi
l’escola. Per exemple, una ruta guiada per observar la futurista Shanghai, una excursió
per la Gran Muralla per entendre la mil·lenària Beijing o un recorregut per les reserves
d’Ossos Pandes de Sichuan serien activitats a escollir per a la segona setmana. Durant
aquesta segona setmana els estudiants catalans s’allotjarien en hotels.

Exemple d’un itinerari d’intercanvi amb un institut de la província de
Zhejiang
1r dia:

Vol de viatge dels alumnes catalans de Barcelona a Shanghai

2n dia:
Arribada a Shanghai. Un autocar recollirà al grup d’alumnes i professors
catalans a l’aeroport. Els desplaçarà des de l’aeroport a la localitat on es trobi l’escola.
Del 3è al 7è dia: Aquesta primera setmana la passaran a l’escola xinesa agermanada. Els
alumnes catalans s’immergiran a la
rutina dels alumnes xinesos de la seva
edat. Junts, portaran a terme tallers de
cal·ligrafia, d’art xinès, taitxí, música,
jocs, tall de paper, entre molts altres.
També
plegats
jugaran,
faran
monogràfics en grup entre catalans i
xinesos. A classe de geografia els
alumnes catalans hauran ensenyat
aspectes de la cultura i societat
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catalana. Xinesos i catalans visitaran els indrets d’interès de la ciutat on es troba
l’institut d’acollida. Per exemple, visitaran un museu del te o passejaran per un bosc de
bambú, o els explicaran com preparen els medicaments en una farmàcia xinesa. Al
vespre cantaran junts en un karaoke.
A la nit, soparan i dormiran a casa dels alumnes
xinesos que els acolliran amb l’hospitalitat que els
caracteritza. Durant l’estada, els alumnes catalans
hauran practicat el xinès i anglès amb els
companys i els pares dels alumnes que els acullin.
Hauran fet classe i conviscut amb els alumnes de
la seva edat. Així mateix, també hauran tingut
l’experiència d’immergir-se en una família xinesa,
portant a terme l’activitat setmanal que la família xinesa que els aculli faci aquell dia.
Mentrestant, el grup haurà anat acompanyat per un guia català i un de xinès. Els
professors catalans i xinesos hauran pogut intercanviar experiències i metodologies
d’ensenyament amb els seus homòlegs xinesos.
8è dia:

Inici del viatge d’estudis al voltant de la Xina. Visita a Suzhou. Sortida de
Shanghai a Suzhou en autobús.
9è dia:
Visita els jardins de l’Administrador
Humil de Suzhou, el temple de Hanshan, el turó del
Tigre, entre altres.
10è dia:
Hangzhou. Visites al llac, a les terrasses
de te, visita fàbrica de producció de seda xinesa

11è dia:

An ji. Ruta per bosc de bambús, pujada al cim de la muntanya de la
naturalesa

12è dia:

Visites a fàbriques xineses, ruta en bicicleta pel llac de Hangzhou

13è dia:

Ruta per Shanghai. Passeig per la zona dels gratacels del Bund i Pudong.
Passeig pels barris de Tianzifang i Xintiandi. Visita al museu d’Art de
Propaganda de la Revolució Cultural.

14è dia:

Tornada a casa. Vol de Shanghai a Barcelona
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barris
de Tianzifang,
visita al centre de Propaganda de la Revolució Cultural
Testimoni
del present projecte
I
was
very
satisfied
with
the
exchange
in
Hangzhou
with
Mr.
Xian
Jun.
I went to China in April last year to introduce our school to the partner school in Quzhou. Since the members
of the organization in Hangzhou have studied in Germany, I think they had the cultural experience which
helped us to meet our expectations.
I took the second trip in October with a group of students. This trip was also very well organized with the tour
guides being on time, hotels and restaurants very well chosen. We travelled from Shanghai to Quzhou by train
13è de Shanghai
and stayed there for 6 days. While we were there, the organization of Mr. Xian Jun came to see how we were
doing and if we had any complaints which I considered as very thoughtful. Later, we took the night train to
Beijing (16 hours) and again, everything was planned in detail. So our trip to China was very interesting and
an unforgettable experience.

Cost

I can recommend this organization and will cooperate again with him when I take my next trip to China.

A determinar amb l’escola segons el nombre d’alumnes participants als projecte.
Sincerely,
Mrs. Heidemarie Schoenbrunner
Teacher at Gymnasium Untergriesbach, Bavaria, Germany
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Qui som a Spainternship? Precedent del programa study
trips spainternship
Spainternship som una agència d’estades d’intercanvi cultural per a joves de
secundària catalans a la Xina i per a xinesos a Catalunya, amb àmplia experiència
en el sector de la docència i les estades d’intercanvi a la Xina.
Col·laborem amb agències d’estades d’estudi xineses, garantitzant així un ampli
coneixement del territori d’acollida.
Spainternship implementa aquest programa a Catalunya, el qual es porta a terme
a escoles alemanyes, des de fa anys.
Els grup català viatjarà acompanyat per guies catalans i xinesos experimentats.

Equip
Lourdes Pretel, fundadora de Spainternship. Llicenciada en
Sociologia per la Universitat de Barcelona. Obtenció Diploma
en Relacions Internacionals per Sciences Po París i Postgrau en
Inserció Laboral per la Universitat Ramon Llull. Ha treballat en
l'àrea d'Inserció Laboral i fundraising a Tànger i Barcelona,
com a promotora de la universitat pública catalana a la
Delegació de Govern de Catalunya a l'Argentina. De 2011 a
2014 ha viscut a Hangzhou, ciutat propera a Shanghai, on s’ha
especialitzat en el sector d’estades d’estudi a la Xina.

Yang Li es la representant de marketing de Spainternship a
Hangzhou. Llicenciada en Filologia Anglesa. Ha treballat a àrees
de comerç internacional i marketing al sector de l’energi i de
l’educació a Hangzhou.
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Xian Jun. Responsable d’intercanvis escolars entre Alemanya i
la Xina durant més de tres anys. Natural de Hangzhou, disposa
d’una àmplia xarxa de contactes de professionals del turisme
tant a Europa com a la Xina, fet que faran del viatge un èxit
assegurat.

On trobar-nos
Passatge Santa Magdalena, 33 4t 2a
08301, Mataró
Barcelona
Tel de contacte: 93 013 44 71 / 669 925 238
E-mail: lourdes.pretel@spainternship.com
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