
 Spanje 
 Festivals, eten & een 
 hart voor familie 

 Spanje is een divers land met zeer uiteenlopende culturen, talen, 
 eetgewoonten en klimaten. Het land varieert van de regenachtige 
 vissersdorpen in Galicië tot het nachtleven van Madrid, de 
 toeristische kusten aan de Middellandse Zee, het flamencodansen 
 van Andalusië, het stierenvechten in vele delen van het land en het 
 moderne Barcelona in Catalonië. 

 Gastgezin en gemeenschap 

 Spanjaarden identificeren zich vooral met de regio waar ze wonen, 
 iets wat je wellicht snel met hen zal delen. De meeste Spanjaarden 
 zijn katholiek. Spaanse families staan bekend voor hun openheid en 
 gastvrijheid. Familie speelt een belangrijke rol in het leven van een 
 Spanjaard en in het weekend komen familieleden vaak samen. 

 Hoofdstad  : Madrid 
 Taal  : Spaans 
 Munt  : Euro 

 Bevolking  : 
 47 miljoen 

 Oppervlakte  : 
 505 992 km² 
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 School 
 Je zal waarschijnlijk les volgen in een publieke school, in een van deze 
 studierichtingen: wetenschappen, menswetenschappen of 
 technologie. AFS-studenten worden ingeschreven in de tiende, elfde 
 of twaalfde graad naargelang hun leeftijd en voorgaande studies. De 
 lessen worden gegeven in de eerste taal van de streek. 

 Taal 
 Er worden vier talen gesproken in Spanje: Spaans, Catalaans, Galicisch 

 en Baskisch (Euskara). Spaans is overal een verplicht vak op school en de 

 meeste Spanjaarden spreken Spaans, al is het niet altijd hun moedertaal. 

 Je moet geen van deze talen kennen om deel te nemen aan een 

 uitwisseling in Spanje, maar we raden je aan om je zoveel mogelijk voor 

 te bereiden vóór je vertrek. Hou er wel rekening mee dat je overal in 

 Spanje terecht kan komen, ook in streken waar het Spaans niet de eerste 

 taal is. 

 Eten 
 Elke streek heeft haar eigen specialiteiten, maar overal ziet men 

 mediterrane invloeden opduiken. Belangrijke ingrediënten zijn 

 olijfolie, look, ajuin, tomaten en pepers. Vis en zeevruchten zijn 

 overvloedig aanwezig, maar rood vlees en varkensvlees worden bijna 

 dagelijks gegeten. Lunch is de belangrijkste maaltijd en wordt tussen 

 14u en 15u opgediend. Het avondmaal wordt niet vóór 21u gegeten. 

 De meeste families eten samen. 

 Vereiste leeftijd 
 14j en 6m – 17j en 4m | 
 17 - 80j 

 Duurtijd 
 Trimester, semester of 
 schooljaar | 4 - 16 
 weken 

 Programmatypes 
 Middelbare school, 
 vrijwilligerswerk, stage 

 Vraag aan onze 
 program consultant 
 naar de mogelijkheden 
 voor jou 
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