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¿Qui som? 
Prometour España S.L 

 

Prometour organitza intercanvis escolars amb escoles d'Espanya, França i els 

Estats Units, així com immersions lingüístiques al Regne Unit, Irlanda i Tours 

Culturals tant a Europa com a Amèrica del Nord.  

L'objectiu de Prometour és ampliar el coneixement d'idiomes a través 

d'experiències  úniques, organitzant des de viatges fins a la creació de projectes 

gratuïts que permetin als estudiants aprendre idiomes.  

 

 D'aquí va néixer el nostre projecte "Connecting Classrooms", un intercanvi virtual 

entre escoles, impulsat per la necessitat de seguir proposant una opció lingüística 

malgrat la situació actual. El nostre equip està format per un personal qualificat i 

internacional que entén perfectament la necessitat de que les escoles continuïn 

ensenyant idiomes d'una manera més àgil.  

 

 

 

 

 

 



 

 

¿Què és el Projecte “Connecting 

Classrooms”? 
 

El projecte "Connecting Classrooms" té com a objectiu connectar les 

nostres classes  amb les classes dels Estats Units, i que els estudiants 

comparteixin una sèrie de vídeos sobre diferents temes, com ara la seva 

escola, el sistema educatiu i la seva vida quotidiana. 

 El nostre objectiu és crear una relació lingüística entre alumnes i escoles 

d'ambdós països. Hem creat una plataforma específica perquè els 

professors comparteixin vídeos d'una manera senzilla. Aquesta plataforma 

està restringida als professors participants. 

Aquest projecte es va començar al setembre de 2020 amb la intenció de 

continuar proposant-lo durant els propers cursos escolars.  La programació 

del projecte està adscrita a l'Annex 1. Cada grup ha anat adaptant la 

programació a les seves possibilitats. 

Fins ara hem emparellat 230 escoles espanyoles i americanes. Disposem de 

CEIP, IES i FP, distribuïts per tota la geografia espanyola i americana. 

 

El procediment que s'utilitza per combinar les escoles espanyoles i nord-

americanes és en primer lloc a través d'un formulari d'interès emplenat per 

professors interessats a participar. 

 

Un cop rebem el formulari, ens posem en contacte amb aquests professors 

per explicar el projecte i conèixer les característiques dels alumnes 

participants (edat dels alumnes i nombre de participants). Creiem que és 



 

 

important que els participants d'ambdues parts siguin d'una edat similar 

perquè la finalització del programa sigui satisfactòria per als estudiants.  

 

Un cop trobada la parella perfecte,  presentem les escoles i us indiquem els 

passos a seguir. Deixem que els professors parlin entre ells i organitzin els 

vídeos segons creguin oportú. La nostra feina principal és buscar i presentar 

a les escoles i verificar que el projecte s'està duent a terme correctament.  

 

Volem ampliar aquest programa durant  els propers cursos escolars al   

major nombre de centres educatius, centrant-nos en l'Educació 

Secundària, Batxillerat i Formació Professional i per això busquem el 

suport d'institucions multilingües, per poder donar l'oportunitat a tots els 

centres de participar en aquest projecte gratuït i que puguin establir una 

relació amb un centre americà. 

 

Aquest mateix projecte també s'ha dut a terme per a escoles franceses amb 

escoles als Estats Units i també hem tingut un gran èxit pel que fa al nombre 

de participants. (42 escoles emparellades). 

 

També hem emparellat una escola a Irlanda, a Tahití i una escola a Benín.  

 

En el futur volem desenvolupar aquest projecte no només amb intercanvis 

virtuals amb els Estats Units, sinó també obrir-lo al mercat francès i 

proposar intercanvis entre Espanya i França.  

 



 

 

El nostre objectiu és crear una relació entre diferents escoles i donar als 

estudiants l'oportunitat de conèixer estudiants "com ells" d'altres països i 

conèixer diferents cultures i costums.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Annexos 

 

1. “Connecting Classrooms” Guia per als professors 

 

Què és "Connecting Classrooms"? 

"Connecting Classrooms" és un programa gratuït que connecta les classes dels Estats Units, 

Espanya i França a través d'un programa virtual en el qual els estudiants comparteixen vídeos 

amb els seus companys americans sobre temes com: la vida quotidiana, el sistema educatiu i 

qüestions que afecten els joves de la seva comunitat. 

Quins són els costos i requisits per a una classe que vol  participar en el programa? 

"Connecting Classroms" és un programa gratuït. Els requisits per participar són: 

 

 

1.  Omplir el formulari d'interès abans del 30 de setembre de 2021. 

2. Omplir un formulari d'autorització per compartir vídeos/imatges per a cada      

estudiant participant.  

3. Completar les 3 activitats amb la teva parella americana entre octubre i abril 

de 2022. 

4. Completar una enquesta al final del programa.  

 

Calendari  curs escolar 2021-2021: 

 

• Setembre – Octubre: es presenten les escoles aparellades  
 

• Novembre – Desembre: Activitat 1 – Presentació dels estudiants (nom, on 

viuen, amb qui viuen, etc.) 

 
• Gener – Febrer: Activitat 2 – Rutina escolar diària (visita escolar, 

assignatures, activitats escolars, etc.) 

 

• Març – Abril: Activitat 3 – Recorregut per la ciutat/poble on viuen o cultura 
regional (Gastronomia, llocs d'interès, llenguatges, etc.) 

 

•    Maig 2021 – Optativa: Trobada virtual entre classes. 

 

•  Maig 2021 – Presentació de l'enquesta final del programa. 

 

 Directrius generals per als vídeos 

 

Cada vídeo ha de durar entre dos i quatre minuts i ha d'incloure el següent: 

1. Presentacions (cada membre del grup) 

a. Noms 

b.Tema del vídeo ("Estem aquí per parlar de... ", "t'ensenyem...") 

2. Desenvolupar el tema 

3. Final - Quines preguntes tens per als estudiants nord-americans sobre aquest tema als 

Estats Units? 

 

   

 



 

 

Consells per a la gravació de vídeo: 

 

  • Netegeu la lent de la càmera. 

  • Si utilitzeu un telèfon, manteniu sempre el telèfon en horitzontal. 

  • Assegureu-vos que l'àudio s'escolta correctament (si l'àrea és massa sorollosa, intenteu 

apropar-vos o gravar l'àudio després) 

 

 

CONNECTING CLASSROOMS 
Guia d'activitats 
 

 

Activitat 1. Recorregut per l'escola i el vostre sistema 

educatiu  
 

Juntament amb els teus companys de classe faràs un vídeo de la teva escola, compartint la 

teva vida quotidiana, o en el seu lloc, un vídeo informatiu sobre el vostre sistema educatiu. 

 

 

Suggeriments de temes: 

 

Opció 1. Vídeo de la teva escola i/o de la teva rutina escolar diària.  

 

• A quina hora t'aixeques? Com vas a l'escola? 

• A quina hora comencen les classes? 

• Com són les teves aules?, Tens només una aula, o vas canviant durant el dia? 

• Quins materials i recursos et proporciona la teva escola (llibres de text, biblioteca, 

aules específiques, gimnàs, etc.)? 

• On es menja? Quins dinars? Tens alguna pausa entre classes? Tens períodes de temps 

lliure? On poden anar els alumnes a dinar o a l'hora de dinar? 

•  Quines classes i assignatures ofereix la teva escola? Els estudiants poden triar les 

assignatures que volen cursar? Quines són les assignatures obligatòries i optatives? 

•  Quan acaba la teva jornada escolar? 

• Què solen fer els alumnes després de l'escola? 

• Com t'adreces als professors? (per exemple, senyora López, Laura, Profe?). 

 

Opció 2.  Sistema educatiu  

 

• • Quin tipus d'escoles hi ha al vostre país? Quines diferències hi ha entre elles? (per 

exemple, públic, privat, concertat). 

• • Quins nivells educatius són obligatoris i quins no? Quines assignatures/cursos s'han 

de cursar? Quines són les assignatures/cursos optatius que s'ofereixen o són més 

demandats pels estudiants? 

• Quins són els requisits per passar al proper curs? 

• Quines opcions tenen els alumnes després del batxillerat? (per exemple, formació 

professional, universitat, oportunitats laborals...). 

• Quins són els exàmens i les proves? Com funcionen les admissions universitàries, la 

formació professional? 

 

 



 

 

Activitat 2. La millor ciutat/poble  per a un intercanvi 

cultural 
 

Juntament amb els teus companys de classe faràs un vídeo promocionant per què la teva 

ciutat / poble és el millor lloc per fer un intercanvi amb una escola americana. 

 

 

 

Suggeriments de temes: 

• Per què la teva ciutat és el millor lloc per fer un intercanvi? (anomena 1-2 raons per 

les quals creus que els estudiants americans haurien de triar la teva ciutat/poble?).  

• Quins són els tres millors llocs per visitar? 

• Anomeneu un plat típic de la vostra ciutat / poble 

• Quins llocs recomanaries a la teva ciutat/poble? (per exemple, on poden menjar els 

estudiants nord-americans la millor hamburguesa, quina és la millor botiga de roba o 

el millor parc / espai públic per passar l'estona?) 

• Quines són les expressions/refranys únics de la teva ciutat o regió? 

• Per què es conec la teva ciutat/regió? 

 

Activitat 3. La vida quotidiana a la teva ciutat/poble 

Juntament amb els teus companys de classe faràs un vídeo  explicant com és la vostre vida 

quotidiana. 

 

Suggeriments de temes: 

 

Opció 1. Roba y compres 

 

       • Quines són les teves botigues preferides per comprar roba? 

      • Quines són les noves tendències de moda a la teva ciutat? 

      • Què tens a l'armari? 

• Quina roba portes per anar a l'escola i sortir amb els amics? Quan et vesteixes  

d'una manera especial? (per exemple, balls escolars, festes, esdeveniments 

especials). 

       •  On compres roba esportiva o més especial? 

      •  Vas als centres comercials, o a les botigues del barri? 

 

Opció 2. esport 

 

• Quins són els esports més populars de la teva escola? 

• On practiques esport? 

• Quins equips esportius té la teva ciutat? 

• Quins són els esports professionals més populars de la teva ciutat/comunitat/país? 

 

Opció 3. Compra d'aliments 

 

• On fas la compra? Quines botigues d'especialitat hi ha? 

• Com està el supermercat? Com són els preus? 

• Quins són els teus productes alimentaris preferits? 

• Quins són els plats típics de la teva ciutat o regió? 

 



 

 

Opció 4. Vida familiar 

 

• Quins estils de cases pots trobar a la teva ciutat? (pisos, apartaments, cases, cases 

adossades). 

• Com són els àpats familiars? On se solen menjar? quan?  

• Quines tasques domèstiques fas? 

• Tens una hora límit per arribar a casa? 

• Quin tipus de normes tenen els pares per als adolescents? Són estrictes? 

 

   

Opció 5. Transport 

 

• Com es viatja habitualment (caminant, en bicicleta, autobús, etc.)? 

• Quants anys has de tenir per anar en moto? i en cotxe?  

• Com s'obté el permís de conduir? 

• Quin tipus de transport públic hi ha a la teva ciutat? 

 

Activitat 4 (opcional): Problemes actuals de joventut 

 
Per al vídeo final, juntament amb els teus companys de classe, presentaràs un tema o 

problema que afecta a la joventut d'avui en día. 

 

Suggeriments de temes:  

 

Opció 1: Problemes globals  

 

• És massa tard per prevenir el canvi climàtic?  

• Com ha canviat la teva vida escolar el Coronavirus? Per exemple, has tingut períodes 

d'aprenentatge a distància? És obligatori l'ús de mascareta? 

• Quins efectes ha tingut l'activisme juvenil a nivell nacional i internacional? Quins 

joves activistes admires i per què? (per exemple: Greta Thunberg, Patricia Ramos 

González, Laura Reboul) 

 

Opció 2. Tecnologia   

 

• Com ha millorat l'educació gràcies als avenços tecnològics? Hi ha conseqüències 

negatives? 

• Creus que els joves estan sobreexposats a les xarxes socials i les seves influències? 
Si és així, què es pot fer per posar-hi remei? 

• Com pots identificar i combatre el ciber bullying a tu i els teus companys? 

• Com es poden utilitzar les xarxes socials / Internet per impulsar les veus dels joves? 

    

Opció 3. Llengua, cultura i vida contemporània  

 

• Quins són els beneficis de l'estudi de les llengües modernes? El coneixement d'una 

segona llengua ha de ser un requisit indispensable per graduar-se? Raonar-ho.  

• La globalització de les indústries cinematogràfiques, de moda i de música crea una 

cultura homogènia?  

• Com es defineix la felicitat? Com es defineix l'èxit?   

• Quin és el tema més important al qual s'enfronta avui dia la joventut? 

 

 

 



 

 

2. Exemples de vídeos dins del projecte "Connecting 

Classrooms": 

 

 

  
   

 Spanish Education System   School life in Spain  Schools in Spain   

     

 

 
       

Food Shopping   Clothing & Shopping   Going green around town   

 

 
 

 

 

  

   

 
Student Home Tour      

Popular sports   

 

   

Spanish Home Tour  

   
   

   

   

   
Why Salamanca is the best city 

to study Spanish 
Why Málaga is the best city 

to study Spanish 
Why Ronda is the best city to 

study Spanish 

https://youtu.be/7kASJqE_mqE
https://youtu.be/8VsBC-mmcqg
https://youtu.be/ooxubZe9IOM
https://youtu.be/FY9FXx-7v60
https://youtu.be/doNQbIxJNN4
https://youtu.be/ztipqbKrtFk
https://youtu.be/Qy1HsH-hdVk
https://youtu.be/X-u1hhdYpQ4
https://youtu.be/zHEZi9Q4zaw
https://www.youtube.com/watch?v=BUM_beFGodE
https://www.youtube.com/watch?v=BUM_beFGodE
https://www.youtube.com/watch?v=yt-RzqxXdC0&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=yt-RzqxXdC0&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=PWKPfcNDKFY
https://www.youtube.com/watch?v=PWKPfcNDKFY
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