INTERCANVI INS JAUME VICENS VIVES / SILKEBORG GYMNASIUM
Programa a Silkeborg 16-21 març 2020
Dilluns 16

04:00 Ens trobem a l’estació d’autobusos
07:20 Sortida del vol
10:20 Arribada a l’aeroport de Copenhagen
Visita a la sireneta, el port vell, la zona del palau reial i temps lliure.
15:00 Sortida en autocar cap a Silkeborg
19:00 aprox arribada a Silkeborg i trobada amb les famílies

Dimarts 17

08:10 Benvinguda i tour per l’institut
09:35 Classe d’educació física (portar xandall i tovallola)
11:05 Classe en grups petits de ll. Anglesa o ll. Espanyola
12:20 Dinar a la cafeteria
12:45 PUNTUALS Ens trobem a l’entrada de l’escola per anar a buscar el bus.
13:00 Visita a la ciutat (1a part)
14:30 ens trobem davant del Cappuccio Coffee i caminem fins el Museum Jorn.
15:00 Museu Jorn. Visita guiada en anglès.
Tfon per si algú es perd: (+45)41686666

Dimecres 18

08:10-09:25 classe d’educació i llengua danesa
09:35-10:50 classe de llengua espanyola
11:45-12:20 Dinar
12:25 PUNTUALS Ens trobem a l’entrada principal per agafar el bus.
12:45 Visita a la ciutat (2a part) i temps lliure
14:00 Trobada amb els companys
Sopar amb les famílies
Possibilitat d’anar al Bowling

Dijous 19

10:00 Sortida de l’estació de Silkeborg
11:00 Arribada a Aarhus
Visita al museu Den Gamle By a l’aire lliure
Visita a l’ARoS (Aarhus Art Museum)
Dinar i temps lliure
17:00 Sortida amb autobús des del “Musikhuset Aarhus”
18:00 Arribada a l’estació de tren de Silkeborg.
Trobada amb els companys.

Divendres 20

08:10-09:25 Classe de danès
09:35-10:50 LES LANCIERS. “Prom Dance” tradicional
Passeig pel “Gudenåen” (si el temps ho permet)
11:05-12:20 Classe de física o de química
12:20-12:45 Dinar
12:45 Ens trobem a l’entrada principal per agafar el bus.
13:00-15:00 Visita al Museu de Silkeborg.
18:00 Possible sopar de comiat a la cafeteria de l’institut

Dissabte 21

10:00 sortida en autocar des de l’estació d’autobusos cap a l’aeroport d’Aalborg.
14:55 Sortida vol
18:00 Arribada a l’aeroport de Barcelona
20:30 aprox arribada a l’estació d’autobusos de Girona

