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INTERCANVIS CULTURALS

 Augmentar l’exposició a la llengua anglesa

 Augmentar la riquesa cultural

 Conèixer altres realitats i altres sistemes 

educatius

 Establir vincles amb altres adolescents europeus

 Millorar la capacitat d’adaptació

 En resum: sortir de la rutina per viure una 

experiència única



ANTECEDENTS

 Són el quart i el cinquè projecte Erasmus+ a la 

nostra escola. 

 En els últims anys, hem tingut intercanvis amb 

escoles de Dinamarca, Països Baixos, Itàlia, 

Suècia, Alemanya i Polònia. 



ERASMUS+ 

 Programa europeu 2014-2020 per a la millora de 

l’educació, les habilitats i l’ocupabilitat dels 

alumnes.

 Integra els antics programes Erasmus, 

Comenius, Da Vinci…

 Promou les associacions i cooperació entre 

centres educatius a Europa.



ERASMUS+

 Suposa subvencions directes a projectes 

proposats per centres educatius europeus.

 Un mínim de 3 centres educatius presenten un 

projecte educatiu en comú que encaixi en les 

línies d’actuació de la UE. 



ERASMUS+

 Aquest projecte és avaluat per experts

internacionals seguint estrictes criteris de 

viabilitat, originalitat, interès, valor educatiu…

 Només els projectes que superen aquesta

avaluació són aprovats com a Projectes

Erasmus+.



ERASMUS+

 Projectes de 24 o 36 mesos.

 Subvenció per a l’organització d’activitats.

 Subvenció per a les mobilitats de l’alumnat i 

professorat.

 Amb algunes limitacions: nombre d’alumnes i 

nombre de viatges.



ELS NOSTRES PROJECTES

 Projectes de 24 mesos (1 de setembre 2019 - 31 

d’agost 2021)

 Títols: 

 Food Shapes Europe: Promoting Food Awareness 

And Responsible Inclusive Entrepreneurship In The 

European Market

 Plastic Fantastic? How To Raise Awareness On 

Plastic Use And Promote Environmental 

Responsibility.



FOOD SHAPES EUROPE

 Stadtgymnasium Köln – Porz

(https://www.stadtgymnasium-porz.de/)

 Istituto Pio La Torre – Palermo 

(https://www.iisspiolatorre.edu.it/)

 Temes:

 El menjar – Producció, distribució, impacte 

ambiental.

 El menjar i les ONGs

 Emprenedoria, marketing, xarxes socials i publicitat.

https://www.stadtgymnasium-porz.de/
https://www.iisspiolatorre.edu.it/


PLÀSTIC FANTÀSTIC?

 Realschule Steinhagen -(http://www.rs-

steinhagen.de/)

 RSG Tromp Meesters Steenwijk

(http://www.rsgtrompmeesters.nl/)

 Temes: 

 L’ús i l’abús del plàstic. Tipus de plàstics i les seves

propietats. 

 El plàstic i la contaminació. Els microplàstics. 

 El procés de reciclatge.

 Alternatives a l’ús del plàstic.

http://www.rs-steinhagen.de/
http://www.rsgtrompmeesters.nl/


TREBALLANT HABILITATS I CONEIXEMENTS

 Habilitats a treballar (entre d’altres):

 Anàlisi de necessitats

 La presa de decisions

 El treball cooperatiu

 Solució de problemes

 Presentacions en públic

 Planificació a curt i llarg termini

 Organització personal i professional

 Comprensió i adaptació a la varietat cultural



ERASMUS+ - PROGRAMA DE TREBALL

 Formarem 2 grups de treball amb un total de 30 

alumnes de 3r i 4t d’ESO.

 Aquests alumnes seran els que treballaran els

continguts del projecte i participaran en els

intercanvis durant aquest curs, tot i que part dels

continguts es treballaran dintre de les 

assignatures curriculars. 

 En aquestes sessions, treballarem els objectius

del projecte conjuntament amb els nostres socis

europeus.



VIATGES ERASMUS+ - PLÀSTIC FANTÀSTIC?

 1r viatge ( any 1 del projecte)➔ Steenwijk

 8 alumnes (alumnes de 4t)

 2 - 8 de  febrer 2020

 Allotjament amb famílies locals de l’escola

 Combinació d’activitats al centre escolar i visites 

culturals



VIATGES ERASMUS+ - PLÀSTIC FANTÀSTIC?

 2n viatge (any 1) ➔ Steinhagen

 15 – 21 març 2020

 8 alumnes de 3r d’ESO

 Allotjament amb famílies locals de l’escola

 Combinació d’activitats al centre escolar i visites 

culturals



VIATGES ERASMUS+ - PLÀSTIC FANTÀSTIC?

 3r viatge ➔ Acollida  a Barcelona

 16 alumnes de les 2 escoles + alumnes de l’escola

 10 – 16 de maig 2020

 Allotjament amb famílies participants.

 Combinació d’activitats al centre escolar i visites 

culturals



VIATGES ERASMUS+ - FOOD SHAPES

EUROPE

 1r viatge (any 1) ➔ Colònia

 9– 15 de febrer 2020

 7 alumnes de 3r d’ESO

 Allotjament amb famílies locals de l’escola

 Combinació d’activitats al centre escolar i visites 

culturals





VIATGES ERASMUS+ - FOOD SHAPES EUROPE

 2n viatge (any 1) ➔ Palermo

 Del 22 al 28 de març 2020

 7 alumnes que enguany fan 3r d’ESO

 Allotjament amb famílies locals de l’escola

 Combinació d’activitats al centre escolar i visites 

culturals





VIATGES ERASMUS+ -FOOD SHAPES

EUROPE

 3r viatge ➔ Acollida  a Barcelona

 14 alumnes de les 2 escoles + alumnes de l’escola

 10 – 16 de maig 2020

 Allotjament amb famílies participants.

 Combinació d’activitats al centre escolar i visites 

culturals



QUÈ IMPLICA SER PART DEL PROJECTE

ERASMUS+?

 S’ofereix:

 Participar en un projecte internacional amb una 

qualitat reconeguda i un reconeixement final en 

forma de certificat oficial.

 Les despeses dels viatges i les activitats durant el 

projecte estan cobertes pel finançament de la UE. 

 Es demana:

 Un nivell de compromís i participació amb el projecte 

superior al d’un intercanvi. 

 Motivació i interès per conèixer, investigar i 

descobrir.



CRITERIS SELECCIÓ ALUMNES

 En el cas que el nombre de sol·licituds superi el 
nombre de places, els criteris establerts pel
departament per a la selecció dels alumnes
participants seran els següents:

 Mitjana de qualificació global del curs passat (10 
punts).

 Mitjana de la qualificació de l’assignatura d’anglès
del curs passat (10 punts).

 Mitjana de la qualificació d’actitud global– obtinguda
a través de valoració del professorat (10 punts).

 El barem de puntuacions estarà a disposició de la 
família sol·licitant que així ho demani.

 En cas d’empat, es farà un sorteig entre els alumnes
interessats. 



COM PARTICIPAR-HI?

 A partir d’avui i fins el proper 28 de novembre a 

les 12 del migdia, us hi podeu inscriure a través 

del formulari de Google que trobareu al següent

link:

https://goo.gl/forms/7eiqyqZ8ZYIyBCjb2

 Amb aquestes dades farem un llistat i us

comunicarem si el vostre/a fill/a pot accedir al 

projecte Erasmus que tenim en marxa. 

https://goo.gl/forms/7eiqyqZ8ZYIyBCjb2


TORN DE PREGUNTES

 Torn de preguntes. Si els dubtes sorgeixen un cop

a casa, podeu enviar-me un email i contestaré el 

més aviat possible (mmiret@palcam.cat).


