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SORTIDA 2n BATXILLERAT CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC-FRANCÈS. 

GENÈVE-LAUSANNE (SUÏSSA) 
 
Aquesta sortida té uns objectius fonamentalment acadèmics que són: 
 

1. Conèixer el centre més important ,actualment, d’investigació científica i tecnològica d'Europa: el 
CERN 

2. Visitar una de les universitats politècniques públiques amb més prestigi d'Europa: la Universitat 
de Lausanne. 

3. Practicar la llengua francesa i conèixer la realitat del cantó suís francòfon. 
4. Visitar les Nacions Unides Europees (seu a Genève). 
5. Visitar el Museu de l'Olimpisme (a Lausanne). 
6. Conèixer la ciutat de Genève, bressol del calvinisme. 

 
Es per aquest motiu que aquesta sortida està adreçada als alumnes de 2n BTL que cursin els itineraris 
científics o tecnològics i als alumnes que cursin francès des de 1r BTL. 
 
 
PROGRAMA DEL VIATGE:  
 
Dia 1 
 
Sortida des de l’aeroport de Barcelona a primera hora del matí.  
Arribada a Genève a mig matí i acomodació a l’alberg. 
Descoberta de la ciutat: el Llac, el barri històric, el centre ciutat (Catedral, Ajuntament...).  
Sopar a l’alberg. 
 
Dia 2 
 
Esmorzar a l’alberg. 
Trasllat en tramvia al CERN. 
Visita al CERN. 
Tornada centre ciutat i dinar lliure. 
Visita de l'ONU. 
Temps lliure. 
Tornada a l’alberg i sopar. 
 
Dia 3 
 
Esmorzar a l’alberg. 
Trasllat en tren a Lausanne. 
Visita de la Universitat Politècnica de Lausanne. 
Visita al Museu de l'Olimpisme. 
Dinar lliure i tornada a Genève. 
Recollida de l’equipatge a l’alberg i trasllat a l’aeroport. 
Arribada a Barcelona al vespre. 
 
 
Preu aproximat ( subjecte als vols i al nombre d’alumnes): 295 euros/alumne. 
 
Professores responsables: Eva Torrent i Esther González. 


