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El CEIP Graüll comença el seu camí europeu de la mà del programa Erasmus+ 
 
 
El CEIP Graüll, situat en la localitat de Xàbia (Alacant), participa en el programa Erasmus+ amb el seu 

projecte Captivating Innovation (2019-1-ES01-KA101- 061422).  

 

 

Este projecte Erasmus+, emmarcat en l'Acció Clau 1 (KA101), dóna l'oportunitat a 8 docents del CEIP 

Graüll de desenvolupar i millorar les seues competències professionals per mitjà de la realització de 

cursos de formació i períodes d'observació de bones pràctiques educatives (jobshadowing) en centres 

de Dinamarca, Itàlia, Malta i Islàndia. Estes activitats, que s'estan duent a terme durant dos cursos 

escolars, permetran que estos docents compartisquen experiències amb altres companys europeus 

per a abordar reptes comuns, com són el desenvolupament de les competències digitals, la inclusió, 

l'aprenentatge d'idiomes, així com la formació del professorat en noves metodologies que 

revertisquen en la millora de la seua pràctica docent donant especial importància a tècniques que 

contribuïsquen a l'atenció a la diversitat de l'alumnat i al seu desenvolupament personal i 

competencial integral.  
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Des del CEIP Graüll estem encantats de poder participar en Erasmus+ i obrir les portes del nostre centre 

a Europa. Els nostres docents es beneficiaran de les mobilitats incloses en el projecte i de les 

oportunitats que proporcionarà aprendre en l'estranger, per a així continuar millorant la nostra 

pràctica docent. Amb este projecte avancem cap a la internacionalització educativa del CEIP Graüll. 

 

Amb motiu de les actuacions que realitza el centre per Nadal, enguany s'han impregnat de les distintes 

tradicions dels països membres de la Unió Europea. D'aquesta manera, hem realitzat diversos tallers 

en què han participat alumnat i famílies, amb l'objectiu d'implicar a tota la comunitat educativa en el 

nostre projecte Erasmus+. 

Elaboració de dolços europeus. 

Així mateix, durant la duració del projecte, s'estan realitzant a nivell de centre i d'aula, distintes 

activitats emmarcades en el Pla de Desenvolupament Europeu, amb l'objectiu de generar consciència 

europea per a aconseguir la internacionalització del col·legi i la potenciació dels valors comuns 

europeus en tota la comunitat educativa: equitat, multiculturalitat, innovació, respecte al patrimoni 

cultural i mediambiental, etc. 

 

Per a més informació sobre el nostre projecte Erasmus+ podeu visitar la nostra web: 

https://cpgraull.org/site/projectes/erasmus-captivation/ 

 

També podeu seguir-nos a facebook: C. P. Graüll.  

__________________ 

 

Nota: El projecte Captivating Innovation està cofinançat pel programa Erasmus+ de la Unió Europea. 

El contingut d'esta nota de premsa és responsabilitat exclusiva del CEIP Graüll i ni la Comissió Europea, 

ni el Servici Espanyol per a la Internacionalització de l'Educació (SEPIE) són responsables de l'ús que 

puga fer-se de la informació ací difosa. 
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