
L’IES Josep Segrelles d’Albai-
da ha participat el curs
2020-21 en un projecte

Erasmus KA102, com a membre
actiu en un Consorci de 5 Insti-
tuts de les localitats d’Albaida, Al-
coi, Benidorm, Elx i Villena. L’a-
lumnat de Cicles Formatius dels
Instituts: Josep Segrelles, CIP FP
Batoi (com a coordinador), La To-
rreta, Bernat de Sarrià  i Las Fuen-
tes, ha viatjat a Dublín per tal de
treballar al món de la Imatge Per-
sonal. 

Perruqueries i Salons de bellesa
de la ciutat irlandesa han rebut a
les futures i futurs professionals
de la imatge personal, per tal de
transmetre les tècniques de tre-
ball irlandeses, i al mateix temps
el nostre alumnat posarà en pràc-
tica les conegudes, obrirà la mi-
rada a altres cultures, fent alhora
una immersió lingüística.  

L’alumnat ha estat supervisat i
acompanyat per 5 professores i
professors dels diferents instituts,
per tal de comprovar in situ tot el
treball.

Però quina millor manera de
conèixer l’experiència, que de la
mà de dues de les nostres alum-
nes becades amb aquest projecte
Erasmus  ‘+Imatge Personal’:
Belén i Nicole, perruqueres i ac-
tuals estudiants d’Estilisme i Di-
recció de Perruqueria al nostre
Institut d’Albaida. 

-Bé, Belén, Nicole, ccoonntteeuu--nnooss
uunn  ppoocc  aall  vvoollttaanntt  ddee  llaa  vvoossttrraa  eexx--
ppeerriièènncciiaa,,  oonn  hhaavveeuu  eessttaatt,,  qquuèè  hhaa--
vveeuu  ffeett,,  qquuaanntt  ddee  tteemmppss  hhaavveeuu  eess--
ttaatt......

Hi ha alguna anècdota que ens
vulgueu contar?

-Sóc Nicole Shuman i tinc 20
anys, el meu Erasmus ha estat a
Dublín, de maig a agost.

El transport a Irlanda és molt
diferent, tot per autobusos, taxis,
Cabify, un dia em vaig perdre i
vaig acabar a l’altra punta d’Ir-
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-Sí per descomptat, eixes de la
teua zona de confort i et coneixes
a tu mateixa, i t’ensenyes a inde-
penditzar-te i no dependre del pa-
re i la mare.

-QQuuiinnss  ccoonnsseellllss  eellss  hhii  ddoonnaarriieess??
-Obrir la ment, deixar-se fluir.
-HHii  hhaa  aallgguunnaa  ccoossaa  ddee  ll’’EErraassmmuuss

qquuee  mmiilllloorraarriieess??  
El contacte en els coordinadors

de l’empresa, no a nivell econò-
mic que no hem tingut cap pro-
blema, sinó personal. El viatge pel
COVID va tindre alguna dificultat.

-Jo milloraria un poc l’organit-
zació de l’empresa que va fer l’E-
rasmus, problemes a última hora
pel tema del COVID clar. 

Aquest projecte que continuem
enguany i esperem la seua reno-
vació per al pròxim curs 2022-
23, ha estat el primer contacte
de Cicles Formatius d’Albaida
amb el món Erasmus, i ara pre-
parem amb il·lusió la nova etapa
de Projectes futurs, en el marc
de l’acreditació Erasmus, per a
tots els nostres Cicles  de les
famílies d’Agrària, Imatge Perso-
nal i Serveis Socioculturals i a la
Comunitat.

meu accent, per vergonya, però
després vaig aprendre molt, el
meu anglès ha millorat, i he fet
moltes amistats.

-Jo amb companyes tampoc,
però sí en l’idioma al principi.
Però després molt bé.

-AA  nniivveellll  aaccaaddèèmmiicc  ii  pprrooffeessssiioo--
nnaall,,  qquuèè  vvooss  hhaa  aappoorrttaatt  aaqquueessttaa
eexxppeerriièènncciiaa??

-M’ha aportat a nivell professio-
nal, nous conceptes, en cada país
és un món. Pensava que mai po-
dria fer les tècniques d’ells, però
a poc a poc em van ajudar. A més
l’atenció al públic. 

-A nivell acadèmic tècniques de
perruqueria dels diferents països,
i a nivell personal viure a soles.

-QQuuèè  ddeessttaaccaarriieess  ddee  llaa  mmoobbiilliittaatt??  
-Irlanda és un país molt car,

però et pots desplaçar dins del
país en molta facilitat.

-Jo al principi vaig tindre moltes
dificultats, les distàncies molt
grans però després tot bé. 

-HHoo  rreeccoommaannaarriieess  aa  aallttrreess  ccoomm--
ppaannyyss  ii  ccoommppaannyyeess??  PPeerr  qquuèè??

-Sí m’ha ensenyat a viure, a tro-
bar la solució dels problemes per-
sonals. He crescut com a persona.

landa, però va eixir tot bé.
-Jo sóc Belén Fernández i també

he estat en Nicole de maig a agost
a Dublín, i també em vaig perdre
en autobús unes 20 voltes, i així
vaig conèixer tot Dublín. 

-PPeerr  qquuèè  ddeecciiddiirreeuu  ssooll··lliicciittaarr  llaa
bbeeccaa??

-Perquè era una molt bona expe-

riència per al meu futur i per a l’i-
dioma, la perruqueria és diferent
en cada lloc del  món, volia veure-
ho en directe. 

-Per a mi va ser viure l’experièn-
cia de viure a soles.

-HHaavveeuu  ttiinngguutt  aallgguunnaa  ddiiffiiccuullttaatt
aammbb  ll’’iiddiioommaa,,  ccoommppaannyyss//eess……??

-Al principi per l’idioma, pel

Belén i Nicole són perruqueres i actuals estudiants d’Estilisme i Direcció de Perruqueria en l’IES Josep Segrelles. 

■ L’IES JOSEP SEGRELLES d’Albaida té una llarga tradició de par-
ticipació en projectes europeus. Ja en 2008 va començar amb un
projecte Comenius multilateral junt amb sis països més de la Co-
munitat Europea. Aquesta aliança va donar lloc a dos projectes
més: un altre Comenius multilateral i un Erasmus +, el qual vam
coordinar. Aquests projectes sempre han anat acompanyats dels
seus corresponents projectes Etwinning, fruit dels quals vam po-
der realitzar un intercanvi amb un institut de Suècia. 

Recentment el nostre centre ha estat seleccionat per a portar
endavant un projecte K1 de formació del professorat amb cen-
tres de Sicilia, Hamburg i Helsinki, on el professorat tractarà te-
mes com ara la sostenibilitat o la digitalització. L’objectiu prin-
cipal d’aquest projecte Erasmus és formar-nos per a formar
millor. Des del centre estem convençuts que la participació en
aquest i altres programes reverteix directament en l’educació del
nostre alumnat i enriqueix sobre manera tota la comunitat edu-
cativa. 

L’IES JOSEP SEGRELLES I LA SEUA TRAJECTORIA ERASMUS


