
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  CURSO 2015/2016 

 IES VALLE INCLAN  Curso 2015/2016 

 DEPARTAMENTO DE MUSICA  E FRANCÉS   

    

VIAXE EDUCATIVA  A PARIS-INTERCAMBIO  CONTY 

Este ano a viaxe educativa a París  integra a viaxe propiamente dita, de 

características similares ás dos anos anteriores e un intercambio con alumnos 

franceses de Conty (localidade situada a unha hora de París 

aproximadamente) . A duración da atividade repartirase a partes iguais entre a 

visita a París e o intercambio con Conty. 

 

1.OBXECTIVOS XERAIS 

-Profundizar no coñecemento da cultura e a lingua obxecto de estudo, neste 

caso a francesa. 

-Mellorar a autonomía do alumnado para desenvolverse em situacións de 

inmersión lingüística real. 

-Valorar a lingua estranxeira, neste caso a francesa, como medio de 

comunicación e entendemento entre persoas de diferentes culturas. 

-Manexar o léxico, expresións e estructuras lingüísticas necesarias para 

desenvolverse en situacións de inmersión lingüística real. 

-Mellorar a auto-confianza nas capacidades de aprendizaxe no uso da lingua 

estranxeira. 

-Mellorar as destrezas lingüísticas do alumnado (comprensión oral e escrita 

e expresión oral fundamentalmente).  

-Evitar ou erradicar os estereotipos lingüísticos e culturais. 

-Coñecer a cidade de París e o seu patrimonio artístico e cultural. 

- Coñecer o sistema educativo francés asistindo ás clases no Collège de 

Conty 

- Profundizar no seu coñecemento do viaxe de Valle Inclán ós escenarios da 

Gran Guerra ( os alunos farán un traballo sobre dito libro) 

 

 



 

2.PROGRAMA DE ACTIVIDADES A REALIZAR 

 

 Datas da atividade: 17 ao 24 de Abril 

 -Viaxe a París (17 ao 20 de Abril) 

 

1º día, 17 de Abril : 

- Chegada ao aeroporto de Charles de Gaulle 

-Traslado ao Hotel 

-Visita á catedral de Nôtre Dame e o seu entorno 

-Boulevard St. Michel,St Germain des Près, Jardins de Luxembourg 

-Cea no Quartier Latin 

     2º día, 18 de Abril : 

-Paseo polo entorno da rue de Rivoli, Place Concorde, Champs 

Élysées,Arc Triomphe, Pont des Arts 

-COMIDA 

-Paseo en Bateau-Mouche polo Sena 

3º día, 19 de Abril: 

--Musée RODIN  

    -COMIDA 

-MONTMARTRE: Sacre Coeur, Place du Tertre…. 

4º día, 20 Abril: 

-Subida á TOUR EIFFEL 

-COMIDA  

-Paseo polo entorno de Le Marais : Place Bastille, Place des Vosges, 

Musée Georges Pompidou 

 

 



5º, 6º, 7º día: 

 -Intercambio Conty(21 ao 24 de Abril): 

. Inmersión linguística nas casas e no colexio 

. Excursión para percorrer o caminho que fixo Valle Inclán e visita a 

alguns cemitérios 

. Participación nun concerto internacional, memorandum da Gran 

Guerra  

 

Os alumnos instalaranse nas casas dos alumnos franceses de Conty onde 

convivirán con eles durante tres días , durante os cales asistirán ás clases 

correspondentes no seu centro educativo.  

   Ademais os nosos alumnos participarán nun certame de corais que terá      

lugar o día 22 e ao que tamén asistirán alumnos franceses e  neozelandeses. 

Os nosos alumnos prepararán durante a clase de música dúas obras corais 

unha en galego e outra en francés. 

 

3.GRUPOS QUE VAN PARTICIPAR 

O grupo que vai participar na atividade é o grupo de 3º A, con sección 

bilingüe de Música en francés. 

Estímase que participarán uns 20 alumnos, a falta da confirmación definitiva 

trala reunión informativa cos país. 

4.ESPAZOS ONDE SE VAI DESENVOLVER: 

A actividade terá lugar  na cidade de París , e en Conty, 

5.PROFESORADO RESPONSABLE 

María de los Santos Gago, xefa do departamento de Música  e Mª Carmen 

Alonso, xefa do Departamento de francés e coordinadora da Sección 

Bilingüe. 

6.DEPARTAMENTOS DIDACTICOS ORGANIZADORES 

Departamento de Música e Francés 

7.PRESUPOSTO 

-Presuposto estimado: 450 euros 



Este presuposto incluiría: 

-Voos: Compañía Vueling  

-Hotel en réxime de aloxamento e almorzo 

-Subida á Tour Eiffel e paseo em Bateau –mouche 

     8.TAREFA A REALIZAR POLO ALUMNADO PARTICIPANTE NA              

ACTIVIDADE 

Leerán uns extractos do libro de Valle Inclán para elaborar un itinerario da 

viaxe que fixo como corresponsal de guerra. 

Elaborarán um power point sobre o autor para mostrar no colexio francés 

O alumnado participante na actividade deberá elaborar un caderno de viaxe 

ao longo desta, onde fará constar diariamente as actividades realizadas así 

como as súas impresións persoais (seguindo instruccións previamente 

indicadas ). 

Esta será unha ferramenta  importante no momento de realizar a avaliación 

da actividade e valorar o seu aproveitamento por parte do alumnado. 

 

Pontevedra, 1 de Outubro de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


