
INTERCAMBIO CO COLEXIO SAINT-JOSEPH DE PLABENNEC (BRETAÑA)

VISITA DO 15 AO 22 DE MARZO DE 2016

Moi  cediño,  o  martes  15  saímos  dous  profesores  e  26  alumnos  de  2º  e  3º  da  ESO en
dirección a Porto para coller un voo con destino Nantes e, desde alí, un autobús ata Plabennec, o
destino final, no departamento de Finistère, na rexión francesa da Bretaña. O motivo desta viaxe é
un intercambio que organiza o Departamento de Francés do IES de Fene coa escola de secundaria
Saint-Joseph da mencionada localidade bretoa. Despois dalgúns incidentes no aeroporto de Nantes
que  nos  retrasaron  a  chegada  a  Plabenecc,  fomos  recibidos  polo  director  da  escola,  algúns
profesores e os pais e alumnos que ían se-los anfitrións dos nosos estudantes durante a estadía.
Houbo palabras de benvida e rapidamente cada un foise para a súa casa, dado o tarde que era.

Durante as primeiras horas da mañá do mércores 16, os estudantes españois asistiron ás
clases  dos  seus  correspondentes  alumnos  franceses.  As  últimas  horas  da  mañá  adicáronse  ó
visionado dunha longametraxe francesa con subtítulos en inglés, “”Le Rafle”, nun espazo cultural
próximo á escola. Pola tarde, volta ás clases.

Adicamos o xoves 17 a visitar  a cidade de Brest,  a máis populosa do Departamento de
Finistère e a segunda da Bretaña despois de Rennes, a capital. Plabennec áchase moi preto de Brest,
a uns 15 quilómetros, polo que o desprazamento fixémolo no transporte público convencional, un
coche de liña, non sen certo medo a non coller todos nunha mesma viaxe, mais tivemos sorte e,
tanto na ida coma na volta, puidemos viaxarmos todos xuntos. Desta volta non nos acompañaron os
franceses. Unha vez en Brest, dedicamos o resto da mañá a pasear pola rue Jean Jaurès, unha das
principais  rúas  comerciais  de  Brest,  onde  tamén  xantamos.  Despois  baixamos  cara  á  Casa  do
Concello, para continuar pola rue de Siam, outra das principais arterias da cidade. Ó remate da
baixada  por  esta  rúa  reunímonos  coa  guía  que  nos  ía  ensinar  algúns  edificios  e  lugares
característicos de Brest.

Comezamos a visita na Pont de Recouvrance, unha ponte levadiza que permite a entrada dos
buques de guerra á base naval que se encontra río arriba da ponte. Desde a ponte pódese observar o
río, La Penfeld, e a base naval nas súas beiras, que nos lembra ó Arsenal de Ferrol. Da outra banda
da  ponte  está,  río  abaixo,  a  Torre  Tanguy,  un  dos  monumentos  máis  antigos  de  Brest,  a  súa
construción data do século XIV. Na outra banda de La Penfeld, fronte á Torre Tanguy, atópase o
Castelo de Brest, ó cal tamén nos achegamos. De orixe romana, é o xermolo da cidade, que nun
principio estaba intramuros. A través do Cours Dajot, desde o cal hai boas vistas do porto de Brest e
da ría, e non lonxe do castelo, está o Monumento Americano, erixido polos Estados Unidos en
memoria ós soldados dese país que loitaron na Primeira Guerra Mundial. Desde aquí voltamos á
estación de autobuses para o regreso.

O venres 18 comezou cunha clase de arte dramático no que os nosos alumnos fixeron algúns
exercicios  sinxelos  de  declamación.  É  de  destacar  que  nesta  escola  é  obrigatorio  que  tódolos
estudantes reciban clases de teatro.

Despois do teatro fómonos de pícnic a unha praia ao norte de Plabennec, Ploneour-Trezh.
Mentres  xantabamos  puidemos  ver  algúns  windsurfistas  e  surfistas  a  vela.  Logo  do  pícnic,
agardábannos uns monitores de “char a voile”, ou “carros con vela” para desprazarse pola area.
Logo dalgunhas instrucións teóricas, os estudantes españois e franceses gozaron deste vertixinoso
deporte.  Na viaxe pasamos por Lesneven, vila  que está irmandada desde hai moitos anos coas
Pontes de García Rodríguez.

De volta en Plabennec, preparámonos para a cea no comedor do colexio a base de “crèpes”
con distintos ingredientes, organizada polos pais e profesores co obxectivo de coñocermos mellor.

O sábado 19 e o domingo 20 non houbo actividades comúns. Cadaquén fixo vida coas súas



“familias” francesas. Moitas das familias optaron polo parque de atraccións.

O luns  21  foi  o  derradeiro  día  de  actividades,  centrándose  estas  na asistencia  ás  clases
ordinarias da escola.

O martes 22 reunímonos na escola minutos antes do comezo das clases para coller o bus que
nos trasladaría ó aeroporto de Nantes. Houbo emotivas e sentidas despedidas entre os estudantes
españois  e  franceses,  con  algunha  que  outra  mágoa  derramada.  Camiño  do  aeroporto  tivemos
noticia da triste nova do atentado terrorista de Bruxelas. Ó chegarmos ó aeroporto de Nantes vimos
que había  moito  control  policial,  mais  non tivemos  problemas  co  embarque.  O resto  da  viaxe
pasóusenos moi lentamente polas gañas que tiñamos de chegar e desfrutar das vacacións de Semana
Santa.


