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INTERCANVIS CULTURALS

¢ Augmentar l’exposició a la llengua anglesa i 
francesa

¢ 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

¢ Desde 2014 - Erasmus+ a la nostra escola. 

¢ En els últims anys, hem tingut intercanvis amb 
escoles de Dinamarca, Països Baixos, Itàlia, 
Suècia, Alemanya i Polònia. 



ERASMUS+ 

¢ Anteriorment - Programa europeu 2014-2020 per 
a la millora de l’educació, les habilitats i la 
ocupabilitat dels alumnes.

¢ Integra els antics programes Erasmus, 
Comenius, Da Vinci…

¢ Promou les associacions i cooperació entre 
centres educatius a Europa.



ACREDITACIÓ ERASMUS+
¢ Actualment: 

¢ No tenim un projecte únic.
¢ Acreditació de l’Escola amb objectius propis. 
¢ Cada any farem petits projectes per aconseguir

els objectius.



OBJECTIUS PROPIS

¢ Objetivo 1. Mejora del nivel de inglés y francés del alumnado 
¢ Objetivo 2. Mejorar las habilidades de trabajo en equipo, negociación, 

presentación y compartición de contenidos del alumnado en un entorno 
internacional. 

¢ Objetivo 3. Mejorar la atención, aceptación y desarrollo de la identidad de 
género promoviendo la igualdad entre géneros. 

¢ Objetivo 4. Convertir la escuela en una escuela verde y sostenible. 
¢ Objetivo 5. Fomentar el aprendizaje integrado de ciencias y la participación 

en proyectos científicos a nivel europeo con atención de género. 
¢ Objetivo 7. Promover y fomentar la inclusión social, la integración y la 

responsabilidad social. 
¢ Objetivo 8. Establecer una red de contactos a nivel europeo para mejorar 

los procesos internos de la escuela.



ERASMUS+

¢ Suposa subvencions directes a projectes 
proposats per centres educatius europeus.

¢ El projecte és posteriorment avaluat per tal de 
concedir la subvenció en la seva totalitat.



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+

¢ Subvenció per l’organització d’activitats.
¢ Subvenció per les mobilitats de l’alumnat i 

professorat.
¢ Amb algunes limitacions: nombre d’alumnes i 

nombre de viatges.



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



ESCOLES PARTICIPANTS

¢ Gymnasium Altona Hamburg
(https://www.stadtgymnasium-porz.de/)

¢ Istituto Pio La Torre – Palermo 
(https://www.iisspiolatorre.edu.it/)

¢ Lycée François Rabelais
¢ http://www.lyceerabelais.fr/

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


ERASMUS+ - PROGRAMA DE TREBALL

¢ Alumnes de 4t i 3r 
¢ Mirarem de donar prioritat a l’alumnat de 4t
¢ Aquests alumnes seran els que treballaran els

continguts del projecte i participaran en els
intercanvis durant aquest curs. 

¢ El grup es reunirà durant el curs en el que 
participin en els viatges.

¢ En aquestes sessions, treballarem els objectius
del projecte conjuntament amb els nostre socis
europeus.



VIATGES ERASMUS+
¢ Hamburg

� Març-Maig 2023
� 8-10 alumnes de 4t i 3r d’ESO
� Allotjament amb famílies locals de l’escola
� Combinació d’activitats al centre escolar i visites 

culturals



VIATGES ERASMUS+

¢ Palermo
� Novembre 2022 (Barcelona) – març 2023
� 8-10 alumnes que enguany fan 4t i 3r d’ESO
� Allotjament amb famílies locals de l’escola
� Combinació d’activitats al centre escolar i visites 

culturals



VIATGES ERASMUS+

Chinon
Març-Maig 2023

� 15 alumnes de francès de 4t i 3r
� Allotjament amb famílies participants.
� Combinació d’activitats al centre escola
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 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.
� Estar disposat a allotjar un estudiant durant la 

setmana en que ens visiti la seva escola.



CRITERIS SELECCIÓ ALUMNES

¢ En el cas que el nombre de sol·licituds superi el 
nombre de places, els criteris establerts pel
departament per 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/francès

del curs passat.(10 punts)
� Mitjana de la qualificació d’actitud global– obtinguda a 

través de valoració del professorat.(10 punts)
� Carta de motivació per participar en el projecte.(10 punts)
� La puntuació mínima per participar és del 60% dels punts.
� En cas d’empat, es farà un sorteig entre els alumnes 

interessats. 



COM PARTICIPAR

¢ A partir d’avui i fins el proper 30 de setembre a 
les 12 del migdia, podeu inscriure-us 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 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
finalitzada la reunió, podeu enviar-me un email i 
contestaré l’abans posible (mmiret@palcam.cat)


