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MOBILITAT A FINLÀNDIA 
 
Marta Almodóvar, mestra de primària i especialista d’anglès, i Raül Tejedor, mestre de primària              

especialitzat en educació física, del CEIP Estepar de Castelló, van participar en el curs “Outdoor               

CLIL”, que forma part del projecte: “CEIP Estepar: educació sostenible, futur sostenible”. La             

mobilitat va tindre lloc a la ciutat de Rovaniemi, Laponia (una regió situada al nord de Finlàndia)                 

durant el període comprès entre el 19 i 23 de gener de 2020 (ambdós inclosos). 

 

La formació va ser impartida per Peeter Mehisto i Tuula Asikainen. Peeter és un reputat professor                

de primària, secundària i universitat que ha rebut guardons pels seus llibres. A més a més, forma                 

part de nombrosos programes de desenvolupament en metodologies CLIL així com de formació de              

professorat arreu del món. Per altra banda, Tuula és mestra de primària i secundària i ha exercit                 

com a directora dels centres on ha estat. A més, ha rebut el premi Presidencial de Finlàndia com a                   

reconeixement a la seua tasca d’internacionalització de l’educació. Al mateix temps, Tuula és qui              

coordina la formació a docents per tota Europa. 

 

Pel que respecta als assistents al curs, es trobaven representades moltes de les nacionalitats              

europees: espanyola, italiana, portuguesa, holandesa, xipriota, txeca, eslovena, etc., havent-hi una           

gran representació espanyola entre la qual ens trobàvem. 

 

 

 

 



 

En referència als continguts del curs “Outdoor CLIL”, aquest es va centrar principalment en              

l’ensenyament de la metodologia CLIL, basada en l’ensenyament de diferents àrees curriculars            

mitjançant l’ús d’una llengua estrangera. Vam aprofundir sobre la forma de plantejar els objectius,              

els continguts i els criteris d’avaluació d’acord amb aquesta i tenint en compte el Currículum vigent. 

Ara bé, la particularitat d’aquest curs a diferència d’altres cursos sobre CLIL, és que el context on es                  

planteja l’aprenentatge no és l’aula ordinària sinó altres espais, tant dins com fora de l’escola. La                

variació dels espais, a més d’afavorir una major motivació de l’alumnat, augmenta el seu nivell de                

comprensió ja que els ajuda a entendre millor la realitat que els envolta. 

A més de la metodologia CLIL, també es va donar especial importància al concepte de “Scaffolding”                

o “Andamiaje”, definit com el conjunt d’ajudes i estratègies que se li faciliten a l’alumne per tal que                  

puga avançar i construir nous coneixements. 

 

 

 

 

Gràcies a l’experiència viscuda amb aquesta mobilitat, el CEIP Estepar tindrà l’oportunitat d’establir             

contacte amb altres institucions, tant nacionals com internacionals, afavorint la internacionalització           

del centre. A més, aquest tipus de formacions ens obren la porta a la innovació educativa i en                  

definitiva, a la millora de l’educació. 

 

El curs es valora molt positivament ja que a més de complir amb les expectatives dels mestres, és                  

de gran utilitat per al desenvolupament del Projecte Erasmus + plantejat a l’escola.  

 

Més informació sobre el nostre projecte a la web del centre: 

 

http://mestreacasa.gva.es/web/estepar 
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