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Acte Cloenda del Projecte Lingüístic “London – 2018” 

 

El passat divendres dia 25 a les 20:00h va tindre lloc l’acte de cloenda del Projecte 

Lingüístic London 2018, amb una gran assistència de tots els membres de les 

famílies participants.  

Es van projectar vídeos el·laborats per alguns alumnes amb fotografies i materials 

propis que ells i elles havien preparat. 

Així, els nostres alumnes van gaudir en primera persona les meravelles que una ciutat 

com Londres els oferia: passejant pel Hyde Park, descobrint palaus com el 

Buckingham Palace, creuant el pas barrat d’Abbey Road, com si dels Beatles es 

tractara o meravellant-se de les peculiaritats i l’art de Camden Town. Ah! I per suposat, 

els nostres alumnes no es van oblidar d’adquirir alguns detallets als famosos 

magatzems de Harrods, ...... En definitiva, tota una aventura per a repetir! 

Per finalitzar l’acte, com tots els anys, es va fer un sopar amb totes les famílies, per tal 

de celebrar una de les primeres experiències internacionals que aquests alumnes han 

tingut la possibilitat de viure i que, ben segur, mai no oblidaran. 

Tots sabem que cada vegada l’aprenentatge de llengües extrangeres és més 

necessari en tots els àmbits: cultural, social, laboral i també educatiu. El nostre  col·legi 

és conscient d’aquesta realitat i decideix impulsar i promoure aquest projecte, 

organitzat per la cap de departament de llengües, la professora Mª Àngels Mocholí 

Romero. Tots els anys es realitza una estada al Regne Unit per tal que els xiquets i 

xiquetes que participen puguen posar en pràctica d’una manera activa, la seua 

capacitat comunicativa i desenvolupar i millorar la seua competència lingüística en 

anglés. 

Aquest any han viatjat 21 alumnes de 3r d’ESO acompanyats/des per les professores 

Mª Àngels Mocholí i Aloma Hernàndez. 

Tot açò no podria haver-se fet sense els pares i mares, que han demostrat una vegada 

més el seu compromís amb la formació dels seus fills i filles. 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració! 

Thank you so much! 

  


