
Una kick-off
meeting és una

reunió de
coordinació i de
formació inicial
organitzada per
la coordinadora
del projecte E+

Presentació
Kick-off
Meeting a
Finlàndia 

20  octubre 2021



- Presentació del sistema educatiu  finés
-visita pel centre a càrrec de dos alumnes
-gestió de projectes Erasmus+ Ka229
-presentació d'eines d'auto-evaluació de les competències clau
-Presentació del taller de ràdio, únic a la regió
-ús d'eines digitals
-presentació de projectes interdiscinplinars
-assistència a l'activitat d'educació física
-integració al mercat laboral, aprenentatge-servei
-coordinació Interaction: Talk to me! I'm here, condicions i
recomanacions 

- 

Presentació i formació inicial



Participants Interaction
(en ordre cronològic de mobilitats) 

IES La Patacona, Alboraia, València

Franceta Prešerna Gymnasium,
Kranj, Slovenia

Lycée Cordouan, Royan, France1 2

3 4 Vaskivuoren Lukio,Vantäa, Helsinki 



Interaction: talk to me! I'm here 

 

L'objectiu del projecte és millorar la capacitat dels
estudiants d'utilitzar diferents eines de comunicació en
contextos internacionals, intergeneracionals i
professionals.

L'objectiu més rellevant del projecte és millorar el nivell de
competències i competències clau, tenint en compte la
seva relevància al mercat laboral que inclou tècniques de
comunicació, digitals i desenvolupament de la soft skills 

Logo realitzatper Hao RanWu i tipografiade MarcosBelda sota lasupervisió deMara Bruguera

Definició i logo del projecte

combinació d'habilitats socials, habilitats de

comunicació, trets de la personalitat, actituds,

atributs professionals, intel·ligència social i

intel·ligència emocional, que faculten a les

persones per a moure's pel seu entorn, treballar

bé amb uns altres ,etc
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identificació de
notícies falses 

Espanya França

Eslovenia Finlàndia

Interaction: Talk to me! I'm here.  
13-17 de desembre 2021 11-17 abril 2022 

octubre 2022 gener 2023

 grups de 18 alumnes
 per mobilitat



Interaction: Talk to me! I'm here
13-17 de desembre 2021

1.L'alumnat participant (1r i 2° de Batxillerat) de l'IES La Patacona
treballaran de 8 a 14h totes les competències bàsiques a través
d'aquest projecte. (no els poseu falta, ni exàmens i faciliteu-los els
apunts, per favor!).

2.El lloc de treball será el saló d'actes.

3.El professorat de guàrdia haurà de donar support i estar presents
durant les sessions (si voleu proposar-vos de manera voluntària,
envieu un mail a erasmusplus@iespatacona.com indicant les
vostres hores de guàrdia per tal de fer el quadrant).



4.L'alumnat prepararà anteriorment presentacions en anglés per a
exposar oralment un notícia falsa i l'impacte que ha tingut en la seua
comunitat. També realitzarà el mateix sobre l'impacte de les xarxes
socials en la salut mental dels adolescents.

5.L'alumnat rebrà xarres i tallers sobre els riscos de la desinfomació,
notícies falses i les xarxes socials.

6. L'alumnat elaborarà conjuntament material per a la resta d'Europa
per a afavorir la prevenció de la desinformació i fomentar l'ús raonat
i raonable de les xarxes socials i d'internet.


