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SEPIE: SERVEI ESPANYOL PER A LA INTERNALITZACIÓ DE LA EDUCACIÓ

http://sepie.es/


HISTÒRIA PARTICIPACIÓ IES EN PROGRAMAS 
ERASMUS+

● CURSOS 2016-2018 
PROGRAMA K1: 10 movilitats per a formació del professorat 
PROGRMA KA2 (L’IES participa com a soci en un programa del área de tecnología 
sobre impresión en 3D, dos profess@rs i dos alumnes)

CURSOS 2018-2020
PROGRAMA K1: 11 movilitats per a formació professorat
PROGRAMA KA229: 2O alumn@s y 8 profess@rs acompanyants



PER QUÈ?

Els nostres objectius generals:
 
● Desenvolupar la capacitat crítica de l’alumne 
● Enfrontant-lo a realitats diferents de les quotidianes 
● Eixamplar la seva experiència i els seus horitzons 

vitals.



Objectius europeus:
 

● Cooperació entre països,  cultures i 
llengües diferents

● Inclusió, convivència, tolerància i respecte 
de la diferència



LOMCE

COMPETÈNCIES



OBJECTIUS DEL PROJECTE

●  Treballar en grup: repartiment de tasques, assumpció de responsabilitats, respecte i 
inclusió de la diferència

● Competència social: conviure amb companys de diferents nacionalitats
● Competència comunicativa: la llengua com a element bàsic de contacte i coneixement 

de les persones
● Desenvolupar l'autonomia: capacitat d’adaptar-se a situacions diferents de les 

habituals y resoldre problemes quotidians
● Ús de les Tic: investigació, comunicació, creativitat
● Promoure el patrimoni cultural europeu (objectiu europeu 2018)
●  Promoure la capacitat emprenedora i la iniciativa personal



TREBALL COLABORATIU, AUTONOMIA, 
CAPACITAT EMPRENEDORA...



QUI SOM? 



  Wodzislaw Slaski,  Polònia

A 370 km de distancia de Varsòvia,  capital 
de Polonia. Situada als margens del riu 
Leśnica. Wodzisław Śląski com a ciudat 
començà a existir en 1257.

https://es.wikipedia.org/wiki/1257


                                 APRICENA, ITALIA

                                                      
Apricena es una localidad y comune italiana de 
la provincia de Foggia, región de Apulia, con 
13.657 habitantes.



 KALAMATA, GRECIA

               

Kalamata o Kalamai (en griego: Καλαμάτα) es la capital de la 
unidad periférica de Mesenia, en la periferia del Peloponeso. 
Es la segunda ciudad del Peloponeso en población, tras 
Patras. Ronda los 75.000 habitantes.



Jelgavas Novada Pasvaldiva
El municipio de Jelgavas es uno de los ciento diez municipios de 
Letonia, se encuentra localizado en el sur-oeste de dicho país 
báltico. Fue creado durante el año 2009 después de una 
reorganización territorial.



Quan?
L’Eliana 2019
13-19 Gener 

Rebem:

5 italians
4 letons
5 polonesos
6 grecs

amb 8 professors

 Italia
Març 2019

Viatgen:

5 alumnes 

amb 2 professors

Letònia
Octubre 2019

Viatgen:

4 alumnes 

amb 2 professors

Polònia
Febrer 2020

Viatgen:

5 alumnes 

amb 2 professors

Grècia
Abril 2020

Viatgen:

6 alumnes 

amb 2 professors



PRESSUPOST

Pressupost total: 26.029 €     
(Li hem de llevar, ajuda organitzativa, desplaçament professorat) només contem amb el  90%
 

Viatges alumnat: 
Itàlia 03/2018           viatge 275 €             recolzament individual 290€ (5 alumnes) = 565 
Letònia 10/2018       viatge 360 €             recolzament individual 290€ (4alumnes) = 650
Polònia 02/2020       viatge 275 €             recolzament individual 290€ (5 alumnes) = 565
Grècia 04/2020        viatge 275 €             recolzament individual 290€ (6 alumnes) = 565 



ACTIVITAS PROGRAMADES VISITA GENER 2019
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