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MOBILITAT A SUÈCIA 

 

Héctor Ramírez, mestre del CEIP Estepar de Castelló, va participar en el curs “Reading the 
city”, que forma part del projecte “CEIP Estepar: educació sostenible, futur sostenible”. La mobilitat 
tingué lloc a la capital de Suècia, Estocolm, del 4 al 10 d’agost de 2019. 
 

   

 

La formació va ser impartida per David Powell, que és el director acadèmic de l’organització EU 
Courses. Aquest formador té una dilatada experiència com a professor, formador i conservador de 
museus, ja que ha treballat en projectes culturals i d’aprenentatge en línia en països europeus i en 
llocs com Sud-àfrica o el Carib.  Eu Courses és una institució formadora que, des de 2003, ofereix una 
sèrie de cursos centrats en l’aprenentatge a l’exterior de l’aula en entorns on està present el 
patrimoni cultural. D’aquesta manera, qui participa en aquests cursos coneixerà tècniques 
pedagògiques basats en l’aprenentatge experimental. A més, són especialistes en formació de 
l’aprenentatge mòbil o M-Learning. 
 
Pel que fa al curs, hi va assistir un grup ampli de mestres de diverses nacionalitats europees. Així 
doncs, hi havia representació d’Àustria, Alemanya, Anglaterra, Croàcia, Eslovènia, França, Grècia, 
Hongria, Polònia, Portugal, Suècia i Xipre, a més d’Héctor, que va ser l’únic representant espanyol. 
 

 



 

El contingut del curs va versar sobre com fer ús dels espais a l’exterior per a l’ensenyament i 
l’aprenentatge dels continguts curriculars. Els docents visitaren espais molt variats on tingueren 
l’oportunitat de poder realitzar tot tipus d’activitats, que a l’endemà es podrien fer amb l’alumnat: 
des de museus d’una gran ciutat, passant per pobles molt menuts o fins i tot què fer en un trajecte 
de vaixell de vapor. 
 

    
 

Aquest procés, si té lloc a l’exterior, comporta que l’alumnat adquirisca una major consciència del 
seu entorn. És així com es desenvolupen, de manera integral, una sèrie de valors i actituds que 
facilitaran la protecció del medi per part de la que serà futura ciutadania, per no dir actual. D’aquesta 
manera aconseguirem que les noves generacions tinguen una major cura i respecte envers el lloc en 
el que viu, contribuint a cuidar el planeta des de ben menuts.  
 

Durant el curs, els formadors van facilitar tant materials en format paper com tauletes tàctils i 
telèfons mòbils per a fer diferents tasques. Aquests dispositius contenien les diferents aplicacions 
necessàries per a portar a terme les activitats que els mestres van realitzar durant el curs, com van 
ser: activitats amb codis QR, realitat virtual, fotografia i gamificació. 
 

    
 

A més a més, cal dir que l’escola podrà dur a terme projectes educatius internacionals amb alumnat 
de diferents nacionalitats, gràcies als contactes que el mestre Héctor va poder establir a la mobilitat. 
Mitjançant aquests projectes, a banda d’internacionalitzar el CEIP Estepar, el nostre alumnat podrà 
millorar les seues competències lingüístiques en llengua estrangera, així com treballar 
significativament els continguts curriculars.  
 

La formació ha estat valorada com enriquidora pel mestre Héctor Ramírez, ja que ha permés 
aprofundir en els objectius que volem assolir mitjançant aquest projecte Erasmus. Per a més 
informació prompte podreu accedir a la web del projecte, que es troba en construcció, però a la qual 
podreu accedir des de la pàgina web de l’escola del CEIP Estepar de Castelló. 


