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Girona: 25 i 26 de novembre de 2011 
  4 de febrer de 2012 
              
Xauen: del 7 a l’11 de desembre de 
 2011 

III Intercanvi i 

formació entre 

professors de 

Girona i Xauen 

Codenaf conjuntament amb Fundació Pau i Solidari-
tat de CCOO aposta per la integració de la primera 
generació d’immigrants. Els nens immigrants marro-
quins formen la primera llavor en la integració del 
conjunt del col·lectiu marroquí. Un dels recursos 
que poden ajudar a resoldre aquest problema és un 
millor coneixement del país d’origen, realitzant unes 
jornades de formació i intercanvi que constaran de 
dues parts. La primera part del programa consisteix 
en un viatge a Xauen (Marroc) durant el Pont de la 
Immaculada (del 7 a l’11 de desembre). Es visitaran 
escoles i instituts de la zona i d’altres centres educa-
tius, per conèixer el context in situ, on es realitzaran 
diferents tallers i trobades amb professors, directors 
d’escoles i responsables d’ensenyament. També es 
faran visites socio-culturals i turístiques a la ciutat 
morisca de Xauen. Durant la segona part del progra-
ma rebrem els mestres marroquins a Girona, on 
s’intercanviaran experiències i es duran a terme 
tallers a càrrec de professionals del Marroc i de Ca-
talunya experts en diferents temàtiques relaciona-
des amb la realitat social, política, cultural i educati-
va de Xauen i Girona, i on els mestres xaunís també 
faran una estada formativa.  

Programa d’intercanvi i 

formació entre professors de 

Girona i Xauen 

    Organitzen: 

La formació tindrà lloc a:  
Centre Cívic Pla de Palau, al c/Saragossa, 27  
El preu total del programa són 200 euros, tot i que el bitllet 
d’avió va a càrrec personal. 
Pensem que el nostre viatge, sense ànim de lucre, és de 
baix cost, totalment solidari per a tots els professors/es. 
 
El preu cobreix: 
-Formació teòrica a Girona. 
-Estada pràctica durant el Pont de la Immaculada: hotel al 
centre cultural de la ciutat de Xauen (4 nits), transport per 
descobrir i conèixer la cuitat i el seu entorn, tots els àpats 
excepte 2 sopars, visites socioculturals i excursions a les 
zones rurals de les muntanyes del Rif, i desplaçament de 
l’aeroport de Fez a Xauen. 
 
Procediment per fer la inscripció: 
1-Hi ha només 20 places. S’ha d’enviar un correu electrònic 
a skazi_82@hotmail.com per consultar la disponibilitat de  
places abans de fer els tràmits. Cal tenir en compte que les 
places es donaran per rigorós ordre d’entrada de correu. El 
día límit per enviar la inscripció és el 24 d’octubre. Per a  
qualsevol dubte, també podeu trucar al 659.195.920 
(Cristina). 
2-Reservar el bitllet d’avió  a Ryanair (www.ryanair.com) 
Recomanem fer-ho de seguida, ja que el preu del bitllet 
varia en funció del temps. 
Anada - Dimecres, 7 de desembre 
Girona 15:45 - Fez 16:45 
Tornada - Diumenge, 11 de desembre 
Fez 11:55—Girona 14:55 
3-Un cop comprat el bitllet, és necessari enviar el full d’ins-
cripció per correu electrònic:  skazi_82@hotmail.com 
4-Realitzar una transferència bancària de 200 euros al nú-
mero de compte 2100-8206-51-2100132051, especificant 
com a concepte: “Intercanvi + nom i cognoms”.  
Data límit de pagament: 4 de novembre. 



Full d’inscripció 
 

Enviar a: 
skazi_82@hotmail.com 
 
Nom : 
 
Cognoms: 
 
Núm. DNI: 
 
Passaport: 
 
Data de naixement : 
 
Direcció : 
 
Escola o institut :. 
 
E-mail: 
 
Telèfon de contacte: 
 
Nº de confirmació de vol: 

*Jornades formatives i d’intercanvi 
GIRONA 

 
Divendres, 25 de novembre a les 19:00 
Lloc: Local CCOO (5ª planta). c/Miquel Blai, 1 (Girona) 

Inauguració on es farà l’entrega de documents i presenta-
ció de l’estada pràctica a Xauen. 

Dissabte, 26 de novembre a les 10:00 

Lloc: Centre Cívic Pla de Palau, c/Saragossa, 27 (Girona) 
Matí d’aproximació a la cultura islàmica, a la família i al 
sistema educatiu marroquí. 

Dissabte, 4 de febrer a les 9:30 

Lloc: Centre Cívic Pla de Palau, c/Saragossa, 27 (Girona) 
Trobada amb els mestres de Xauen que també participen 
en aquesta tercera edició del programa. Serà a càrrec de 
professionals experts en diferents temàtiques relaciona-
des amb la realitat social, cultural, educativa, associativa i  
sindical, i que duran a terme dinàmiques de grup convi-
vencials amb els professors d’ambdues ciutats. 
A l’acabar les activitats, es durà a terme la cloenda on es 
farà l’entrega dels diplomes i certificats (reconeguts pel 
Departament d’Educació) amb els professors d’ambdues 
ciutats a càrrec dels responsables de Codenaf, Fundació 
Sergi, Fundació Pau i Solidaritat i l’Ajuntament de Girona. 
Després d’això, i per a tots aquells que vulguin, farem un 
dinar de germanor: una “taginada”! 

 

Cal tenir en compte que les places es do-
naran per rigorós ordre d’entrada de 

correu. El día límit per enviar la inscrip-
ció és el 24 d’octubre. 
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*Viatge sociocultural i turístic 
XAUEN 

 
Dimecres, 7 de desembre 

 Arribada a Fez a les 5 de la tarda i sortida cap a Xauen 

 Sopar de benvigunda 
Dijous, 8 de desembre 

 Visita turística guiada per Xauen 

 Visita a una llar d’infants de Xauen 

 Visita i tallers en un institut de Xauen 

 Tarda lliure 

 Opció de fer un bany en un hammam típic 

 Temps lliure per Xauen i sopar lliure 
Divendres, 9 de desembre 

 Visita a una escola de primària de Bab Taza 

 Visita a l’institut de Bab Taza 

 Dinar  a l’internat femení de Bab Taza 

 Tornada a Xauen 

 Temps lliure i sopar lliure 
Dissabte, 10 de desembre 

 Xerrada a casa l’imam Moulay Ali, amb te i pastes, i visita 
a la seva mesquita 

 Dinar de germanor a Khairon, un llogaret on van anar a 
parar molts dels moriscs expulsats de la Girona medieval 

 Temps lliure i sopar de cloenda amb els mestres xaunís 
que vindran a Girona 

Diumenge, 11 de desembre 

 Sortida a les 6 del matí cap a Fez per anar a agafar el vol 

*Aquest programa està subjecte a possibles canvis o imprevistos.  


